
141

СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО, год. 77, кн. 1, 2016, с. 141–142
REVIEW OF THE BULGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY, vol. 77, part 1, 2016, p. 141–142

Нови книги

Една интересна книга за Българския черноморски шелф  
и крайбрежие през кватернера1

В края на 2015 г. Университетското издателство „Св. Кли
мент Охридски“ публикува монографията на доц. др Райна 
Христова от Института по океанология при БАН, посве
тена на геоложката еволюция и климатичните промени на 
Българския черноморски шелф и крайбрежие.

Доколкото си спомняме авторката беше избрала за мото 
на своята дисертация, защитена блестящо преди години, 
една мисъл на знаменитата американска еколожка Рейчъл 
Карсън: „Брегът представлява древен свят, тъй като 
откакто на Земята има морета, това е мястото на сре-
щата на сушата и водата.“ Поради това граничните зони 
„крайбрежие и шелф“ са сред найдинамичните области на 
Земята – динамични както по отношение на геоморфолож
ките явления и процеси, така и по отношение на геоложка
та си еволюция. Ако добавим към това, че почти навсякъде 
по света крайбрежните зони са сред найгъсто населените 
райони на планетата, веднага ще добием представа за зна
чението на изследователските усилия, които целят да ха
рактеризират динамиката на промени в попродължителни 
интервали от време. Това е така, защото само изследването 
на дълготрайни процеси и явления, проявили се на Земята 
могат да се извлекат закономерности, които имат поширо
ко значение за съвременното ни съществуване.

Освен изборът на обекта на изследването – Черно мор
ското крайбрежие и шелф, актуалността на изследването 
се подкрепя и от избора на времевия интервал, в течение 
на който се разглеждат промените на изследваната област. 
В случая това е Кватернерният период от историята на на
шата планета.

Кватернерът е един от найдраматичните периоди в ис
торията на нашата планета, поради изключително честите 
и екстремни климатични колебания, които причиняват не
обичайни глобални изменения в природните ландшафти. 
Организмовият свят е със съвременен облик, а еволюцията 
на хоминидите и формирането на съвременния човек е сред 
найхарактерните черти на този период. Поради това той се 
нарича от някои учени антропогенен период (Антропоген).

Авторката с основание приема за начало на Кватерне
ра долната граница на Гелаския етаж, отнасян доскоро към 
Плиоценската серия. По този начин се разширява обхватът 
на Плейстоценската епоха, в която се включва Геласки
ят век, а началото на Кватернерния период се поставя на  
2,6 (2,588) Ма ВР. Действително в края на Гелаския век 
започва тенденция на хладен климат, на фона на която се 
проявяват епизоди на силни заледявания (glacials episodes), 
редувани със затопляне в междуледниковите интервали 
(interglacials), на фона на общо постепенно намаление на 
средните температури на земната повърхност. Полярните 

ледникови шапки се разширяват, а в планините се образу
ват масивни ледници. В ледниковите интервали темпера
турите са се понижавали с 5–7 °С в сравнение със съвре
менните стойности. В Черноморското крайбрежие няма 
следи от заледявания, но тази област е изпитвала хладния 
повей на ледниците от север, които са покривали обширни 
територии в Руската платформа, Северна и Западна Европа 
и високите планини като Алпите, Карпатите, Кавказ и т.н.

В монографията е отделено подобаващо място и на ко
лебанията на нивото на Черно море през Кватернера. Ма кар 
и вътрешно море, историята му се е диктувала от климатич
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ните цикли. В течение на значителен интервал от Плейсто
цена, съвпадащ с последния ледников максимум, Черно 
море е било фактически езеро със соленост под 3–7‰, с 
площ значително помалка от съвременната. 

Не е отминат без внимание и митът за библейския по
топ в Черно море, известен в литературата и като „потопът 
на Райън“. Данните, които са представени в монографията 
не подкрепят този мит. 

Известно е, че от началото на Холоцена, вследствие на 
общото затопляне на климата и интензивното топене на лед
ниците, нивото на Черно море започва устойчиво да се по
вишава, при което на фона на общата тенденция към пови
соко ниво се установяват и редица колебания. Тази картина 
е част от глобалната тенденция за повишаване на морското 
ниво през Холоцена. Макар и за непродължителни интер
вали от време, в тази епоха се възстановяват връзките на 
Черно със Средиземно море през протоците Босфора и 
Дарданелите. Това е обусловено от общото повишаване на 
глобалното морско ниво в постледниковата епоха, вслед
ствие на което средиземноморските води нахлуват в Черно 
море. Не може да се даде предимство на нито един фак
тор, но следва да се подчертае, че нивото на Черно море, 
независимо, че е вътрешно море, е било в зависимост от 
глобалните колебания на нивото на Световния океан. Така 
притокът на води от топящите се ледници в Евразия и 
Арктика е сращал и приток от Средиземно море, което чрез 
Гибралтар е било част от Световния океан.

Сред възможните сценарии за измененията на нивото 
на Черно море се откроява безспорният факт, че трансгре
сиите и регресиите в обширния ПонтоКаспийски басейн 
са обусловени от климатичните колебания. Изпъква зако
номерността за понижаване на морското ниво през епи

зодите на застудявания (особено, когато са придружени с 
образуване на ледникови щитове) и съответно повишаване 
на нивото при затопляне на климата и топенето на ледни
ците. Това всъщност е обща закономерност в колебанията 
на глобалното морско ниво. Редица промени в нивото на 
Черно море са стимулирани и от регионални фактори като 
количеството на речния приток, както и от наличието или 
отсъствието на връзка със Средиземно море. Това от своя 
страна показва, че освен влиянието на климата, нивото на 
басейните е зависило и от динамиката на литосферата в 
една обширна област.

В своето изследване доц. Р. Христова успешно е ин
тегрирала геоложки, палеонтоложки и геоморфолож ки 
методи за характеристиката на еволюцията на Българ
ското черноморско крайбрежие и прилежащия шелф през 
Кватернера, които обвързва с климатичните промени, 
наложили основните черти в геоложкия летопис на тази 
широка област. Изложението в монографията е много доб
ре илюстрирано с карти, схеми и таблици, които улесня
ват читателя при възприемане на съдържанието на мо
нографията.

Монографията на доц. др Райна Христова е съвремен
на разработка, посветена на актуална тема, разработена е 
задълбочено върху богат фактически материал, използва
ни са найсъвременни принципи и методи на изследване и 
интерпретация. Постигнати са нови резултати както с ори
гинални научни, така и с практикоприложни приноси. В 
цяло това е задълбочен изследователски труд с теоретични 
и практикоприложни обобщения и изводи със значителен 
оригинален принос. Поради това книгата ще бъде от го
ляма полза за всички, които са в досег с изследването на 
Черно море и прилежащите към него брегови зони.
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