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Научното наследство на академик В. И. Вернадски – в основата на съвременната 
екологична парадигма 
 
Детелин Дачев  
 
Резюме. Научное наследие академика В. И. Вернадского, ученого мирового значения, было объектом науковедческих исследований не 
один раз. Однако значение этого наследия для современных экологических взглядов пока еще слабо затронуто (с исключением анализа 
идеи Вернадского, сделанного отцом современной интердисциплинарной науки “Экологической геохимии“ В. А. Алексеенко), не 
учитывалась и роль идей Вернадского в дивергентных процессах наук. В докладе кратко рассматриваются эти процессы в свете развития 
европейской и болгарской науки о Земле и подробнее о науке Экология. Отмечается значение научного наследия академика Вернадского 
в утверждении современной экологической парадигмы в сохранение гармонии и баланса двух исключительно важных систем 
современного мира – системы “Человек/Природа” и равновесия системы “природопользование/охрана окружающей среды”, что в реально 
ведет к устойчивому развитию общества. 
 
Въведение 
   Фундаменталната фигура на световноизвестния учен 
академик Владимир Вернадски, без съмнение, има участие 
в множество оснжвни и интердисциплинни науки.  Особено 
важно е да се подчертае, че в онези далечни години преди 
Втората световна война върху проблемите за запазване 
природния баланс на планетата Земя, както и върху 
хармоничната коекзистенция на системата “природо-
ползване/природоопазване” вълнуваше широк кръг от 
европейски учени.  
   Вернадски акцентира върху ролята на човека  в 
биосферата, като особено важна е мисълта му: “Хората 
живеят в биосферата, те са нейна съставна част, но 
именно те с варварските си действия могат да я погубят и 
да предизвикат гибел на планетата”!  Всъщност, той е 
ученият, който предлага значителното участие на човека в 
развитието на биосферата да бъде маркирано с термина 
“психозойска ера” (Вернадски, 2009). Ние считаме, че това 
е важна корекция, всъщност – допълнение към теорията 
на Ернст Хекел за науката екология.  
   Тук трябва изрично да се подчертае, че през последните 
години в България се наблюдава едно опошляване на 
идеята за независимата, важна роля на биосферата като 
един от основните компоненти на околната среда. Ще 
припомня, че още Хекел, бащата на екологията, разглежда 
равностойно компонентите на околното средоа като 
нежива природа и биосфера. А днес, някои колеги-биолози 
твърдят, че тази наука е само биологична и че състоянието 
на околната среда трябва да се оценява единствено по 
динамиката на биоразнообразието. 
   Наложително е да се припомни, че академик Вернадски 
стана широко известно в нашите, геоложки среди още в 
50-60-те години но миналия век главно с изследванията си 
в областта на геохимията и най-вече – с разработките му в 
основите на биогеохимията. 
 
 

От Геохимия на ландшафта към 
Биогеохимия и Екологична геохимия 
   Добре известно е не само на възрастните геолози, но и 
на някои по-млади, че през 50-80-те години на ХХ век в 
методиката на търсещите геолого-проучвателни работи  
ефективно се прилагаше ландшафтно-геохимичният 
подход. Чрез тази методика бяха открити множество 
значителни находища на полезните изкопаеми, тъй като 
ореолите на геохимично разсейване на химичните 
елементи в ландшафта точно индицираха обемите на 
геоложка интервенция. Този изключително ефикасен, 
утвърден метод и днес се прилага от някои колеги за 
търсещо-проучвателни и геоекологични задачи в 
определени райони и обекти (Вълчева и др., 1997). Трябва, 
обаче, изрично да се подчертае иновационната, 
насочваща роля на нашите учители-преподаватели в 
университетите: Костов, Желязкова-Панайотова, Алексиев, 
Маврудчиев, Стойнов, Стойнова, Мънков и др. Надявам се, 
че няма да прозвучи нескромно за българската наука, като 
се изтъкне фактът на прогресивния преход  от полевата 
геология, съпроводена с ландшафтната геохимия към 
биогеохимията и геоекологията. Докато в повечето 
западни страни през 80-90-те години на миналия век се 
стимулираше усъвършенстването на биогеохимичните 
методи за търсене на полезни изкопаеми, в България те 
намериха само инцидентно, временно приложение в 
геоложката практика. Тук се съсредоточихме върху 
значението на биогеохимичните показатели върху 
геоекологичните особености на ландшафта. Бяха уста-
новени интересни екстремни зони на концентрация на 
химични елементи в скалите и в почвите по нашите земи. 
Стимулирани от академик Иван Костов, през 90-те години 
на миналия век у нас започнахме да лансираме идеята за 
преход, ориентация на тясно геолого-геохимичните  
изследвания, търсенето и проучването към  геоекологични 
такива (Dachev, 1991). 
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За прехода към новите екологични науки в 
Европа 
   С навлизането в епохата на реалната оценка на 
екологичните статус и динамика на околната среда, през 
60-90-те години на ХХ век в Европа, научната мисъл беше 
насочена към бъдещето на планетата Земя, т.е. към 
хармоничното развитие на системата “Човек/Природа”. 
Характерна особеност на биосферната природна среда е 
взаимопроникването на живите организми и неживата 
материя на планетата. Още през 60-те години в избраните 
произведения на Вернадски, големият учен подчертава, че 
“човекът, както и всяко живо природно тяло, е здраво 
свързан с определен геологичен слой на нашата 
планета...” (Вернадский, 1954), т.е. с литосферните 
геоложки формации. На основата на този нов възглед за 
системата “биосфера-литосфера” в научните среди 
започват да се разработват теми за тесните взаимовръзки 
на организмовия свят с геохимичния субстрат. Особено 
новаторска и плодотворна беше линията на 
биогеохимичните изследвания. В тази област изклю-
чително важен е приносът на Р. Р. Брукс, задълбочил 
конкретните данни за миграцията на химичните елементи 
от геохимичния субстрат към организмите. Той разработва 
детайлни методики на биогеохимични методи за търсене 
на полезни изкопаеми (Brooks, 1986). Тук накратко трябва 
да се разгледа конкретното виждане на Вернадски върху 
термина Биогеохимия. Без съмнение, първоначалните 
идеи на големия учен за това понятие действително са 
били концентрирани върху проблема за движението на 
химичните елементи от геохимичния субстрат в 
биосферните компоненти. Но впоследствие, тези възгледи 
на големия учен явно еволюират.  “Ноосферата е 
биосфера, преработена от научната мисъл” (Вернадски, 
2009). Тази уникална дефиниция, фактически 
предопределя глобалното развитие на науката и преди 
всичко – на нови, интердисциплинни науки, свързващи 
световния разум в единно цяло! В контекста на тази цел, 
във формулировката на термина “ноосфера”, Владимир И. 
Вернадски представя науката биогеохимия в по-висша, 
философска категория (Вернадски, 2009). Според него, 
предметът на изследователска и тълкувателна дейност не 
трябва да е просто проследяване пътя на химическите 
елементи от неживия, геохимичен субстрат (скали, почви и 
води), а тя “определя живото вещество, по-точно – със 
следните числови константи: среден брой атоми, средно 
неделимото за вида, за всички химически елементи, 
влизащи в състава на дадено живо вещество...; средно 
тегло на средното неделимо...; средната скорост на 
заселване в биосферата на даден организъм като 
резултат от размножаването му...”. 
   От цитата добре се вижда, колко задълбочени са били 
изследванията на Вернадски, както и изискванията за 
получаване на точна биогеохимична характеристика на 
определен екотоп и от там – на природната околна среда. 
По времето, когато той извършва тази изследователска 
дейност и лансира идеята за задълбочени биогеохимични 
резултати в общата ландшафтно-геохимична харак-
теристика на даден район, в Европа има десетки други 
изследователи, задоволяващи се с повърхностните 
геохимични и биохимични изследвания. Единствено Брукс 
(Brooks, 1986) развива задълбочени методики на 
биогеохимичните опробвания, анализи и интерпретации. 

   Детайлната разработка на биогеохимичните методологии 
от 50-те години на миналия век до днес отварят 
възможности за два (паралелни!) процеса: 

• Изясняване геоекологичната обстановка в такива 
сложни в орохидрографско и геоложко отношение райони, 
каквито са по протежение на Алпо-Хималайската дъга. 
Едва през последните десетилетия, след изясняване 
сложния геолого-геохимичен строеж на Балканския 
полуостров, се разбра, че нашите земи са наситени с 
геоекологични феномени, най-важните от които са в 
сферата на биогеохимията, а преди всичко – с природната 
наситеност на големи площи с геонокси (отровни вещества 
с геоложки произход), което променя в значителна степен 
еколожката характеристика на околната среда, а от там и 
подходите за корекция на агроекологичните и здравни 
проблеми (Dachev et al., 1997);  

• Дивергенция в разделите на  науката Екология към 
няколко интердисциплинни науки, задълбочено харак-
теризиращи околната среда. 
   Руските учени, работещи в областта на геохимичните 
науки неслучаейно подчертават огромното значение на 
идеите на академик Вернадски. И съвсем обективно 
големият съвременен учен В. А. Алексеенко, подчертава, 
че Вернадски е баща не само на науката геохимия, но и на 
основните интердисциплинни геохимични науки (Алек-
сеенко, 2000). Всъщност Алексеенко поставя основите на 
изключително важната в семейството на геохимичните 
науки Екологична геохимия. С реалната оценка приносът 
на В. И. Вернадски в световната наука (Алексеенко го 
сравнява единствено с Леонардо да Винчи!), фактически 
директно се признава нашия извод: този принос е и 
обективната основа за дефинирането на съвременната 
екологична парадигма: коекзистентно развитие на 
обществото ни в хармония с принципа за баланс в 
процесите на природоползването и природоопазването!       
 
В интердисциплинните геохимични и 
геоекологични науки е бъдещето на науките 
за Земята 
   Още в 1996 година, с академик Иван Костов, 
представихме идеята за конверсия на геоложките 
изследвания в геосозологични и геоекологични (Kostov, 
Dachev, 1996). Тези две индердисциплинни науки 
представят съответно усилията за опазване на неживата 
(геолого-геоморфоложка) природа и за изследване на 
екологичните особености като резултат от влиянието на 
геоложките фактори. По-късно, в 2005 година, беше 
представена и идеята за геоноксологичните изследвания 
(Дачев, 2005), т.е. за установяване съдържанието на 
вредни за човешкото здраве вещества с геоложки 
произход в скалите, почвите и водите. А през последните 
години на дневен ред излязоха институционалните, 
медицинските и социалните аспекти на геоекологичните 
изследвания (Дачев, 2011). 
   В чуждестранната екологична литература през 
последните десетилетия  се появиха множество 
публикации, лансиращи интердисциплинните  изслед-
вания, Но аз считам, че като истинско продължение на 
епохалното дело на Вернадски се явява разработването 
на науката Екологична геохимия от В. А. Алексеенко 
(Алексеенко, 2000). Впрочем, подробен обзор на 
чуждестранните публикации върху интердисциплинните 
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геоложки науки, доколкото ми е известно, не е правен до 
сега и наше задължение, на българските геоеколози, е 
това да бъде сторено. 
   Би трябвало да се отбележи, че българските геолози 
работят по интердисциплинните екологични проблематики 
още  от 90-те години на миналия век (Давчева-Илчева, 
Томова, 1990; Куйкин, 1998). Особено активен и с 
постижения по българските терени беше Симеон Куйкин. 
Интересно интердисциплинно направление беше 
представено с публикацията “Кристаломорфоложко 
търсене и проучване” (Костов, 1995). 
   В края на този непълен обзор трябва да се отбележи, че 
фактически, в България, единствената ясно обособена 
интердисциплинна наука в сферата на екологията е 
Геоекологията, която е добре дефинирана и вече 
практически приложима (Dachev et al., 1994; 1998). 
Изключително креативната и разчетена на бъдещето 
научна дейност на корифея Владимир Вернадски е била 
обект на реален интерес от различни български учени още 
отпреди ІІ-та Световна война – философи, естественици и 
други (Гановски, 2005). Нашето поколение геолози има 
спомени още от студентските години (през 50-60те години 
на ХХ век), когато името на Вернадски беше в основата на 
повечето геоложки науки. 
   Длъжни сме, обаче, да подчертаем (ние, възрастните 
геолози и естественици), че в днешно враме научното 
наследство на В. И. Вернадски слабо се популяризира в 
процесите на преподавателска дейност. На студентите, 
например, се внушават несъществуващи приоритети в 
науката като постижения на редица западни учени, които 
просто са взаимствали или доразвили идеите на този 
корифей на науката. Но трябва пак да подчертая: 
възгледите на Вернадски за тълкуване на природните 
явления и преди всичко на системите “Човек/Природа” и 
“природоползване/природоопазване” са абсолютно акту-
ални и с реално заложение в бъдещето. И те действително 
са в основата на новата, модерна екологична парадигма!  
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