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In memoriam 

Кина Иванова Аладжова-Хрисчева (1934–2022) 

На 4 септември 2022 г. ни напусна нашата ко-
лежка Кина Аладжова-Хрисчева. След завърш-
ване на висшето си образование в Софийския 
университет през 1958 г. тя постъпва като гео-
лог в Бригадата за търсене и картиране на упра-
влението за геоложки проучвания. В периода 
1962–1986 г. е на работа като специалист-геолог 
в Катедрата по динамична и исторична геология 
на Софийския университет. Тук научно-изсле-
дователската ѝ дейност е свързана със страти-
графията и палеонтологията на Палеогенската 
система в Северна България. Към тази тематика 
е насочена от акад. Е. Бончев, а на проф. Е. Бел-
мустаков дължи въвеждането в определителски-
те подходи на изучаване на нумулитидната фау-
на – специфична таксономична група с опреде-
лящо значение за палеогенската стратиграфия. 
Тази насоченост на научните изследвания тя 
запазва и по-късно при постъпването си в Гео-
логическия институт на БАН – секция „Стра-
тиграфия и палеонтология“. Тук през 1980 г. 
защитава кандидатска дисертация на тема „Ну-
мулитиди от централна северна и северозападна 
България и тяхното стратиграфско значение“.

Няколко обстоятелства дават съществен от-
печатък върху научно-изследователската дей-
ност на Аладжова-Хрисчева:

– Изследванията съвпадат с преглед на пре-
оценка на стратиграфията и палеонтологията на 
европейската палеогенска система. В резултат 
на прецизна определителска работа най-вече на 
швейцарския нумулитолог Щауб бяха уточнени 
диагнозите и обемите на редица нумулитидни 
видове, чиято нееднаква интерпретация бе дове-
ла до погрешни стратиграфски изводи. За Сре-

диземноморската област бе установена и нова 
биостратиграфска последователност, различна 
от тази на Англо-Франко-Белгийския басейн. 
На тази основа бяха отделени и нови регионални 
хроностратиграфски единици.

– При специфичността на нумулитидната фа-
уна често и малки диагностични вариации обос-
новават таксономични различия, оттук и изис-
кването за особена прецизност на палеонтолож-
ките определения.

– Изследванията на Аладжова-Хрисчева 
съвпаднаха с един период на дискусии у нас за 
значението на литостратиграфските единици и 
взаимотношението им с хроностратиграфските 
причастни случай на секущо положение на гра-
ниците им.
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– Накрая, семейната среда (4-членно изцяло 
гео ложко семейство) предполага разширяване 
на професионалния кръгозор.

В България до изследванията на Аладжова-
Хрисчева общоприето бе класическата страти-
графска схема на Англо-Франко-Белгийския 
басейн. При това често литостратиграфските 
граници се приемаха за хроностратиграфски. 
Концепцията на Щауб следваше да бъде про-
верена дали е приложима и у нас. Това състави 
основната цел в работата на Аладжова-Хрисче-
ва. Съзнавайки важността на таксономичните 
определения на нумулитидите – основна ръко-
водна фаунистична група за палеогенската стра-
тиграфия, тя им отдели специално внимание. В 
това бе подпомогната от френския нумулитолог 
проф. Блондо, който й предостави колекция от 
топотипови екземпляри. Резултатът бе ревизия 
на съществуващия материал, сбор на нов от 
различни локалитети и установяване на нови за 
България видове. Палеонтоложките определе-
ния на Аладжова-Хрисчева показаха сходство 
с нумулитидната фауна от Средиземноморската 
област и нейните вертикални последователно-
сти. Това позволи хроностратиграфската схема 
на тази област да бъде възприета и в България. 
Този извод бе потвърден и от съвместно (Музи-

лев – нанопланктон и Джуранов – планктонни 
фораминифери) паралелно биостратиграфско 
изследване. Наред с това бе извършена съпос-
тавка с регионалната хроностратиграфска схема 
на Кримо-Кавказката област.

Основната част от трудовета на Аладжо-
ва-Хрисчева излага новата информация за 
палеогенската система от отделни локалите-
ти (Великотърновско, Врачанско, Плевенско, 
Луковитско, Варненско). В тях ясно са разгра-
ничени литостратиграфски и биостратиграф-
ски (нумулитидни), респективно хронострати-
графски единици, като е показано несъответ-
ствието помежду им със секущи граници. И 
докато литостратиграфията на Гочев от 30-те 
години на миналия век е запазила и до днес 
своята актуалност (наименуваните от него 
единици е добавен само рангът на официал-
ни), хроностратиграфията търпи значителна 
корекция.

Основната цел, която Аладжова-Хрисчева 
постави пред своите изследвания, е изпълнена. 
България разполага с нова адекватна страти-
графска схема за палеогенската система – Сре-
диземноморската. Това прави възможна корект-
ната корелация с регионалните стратиграфски 
схеми на по-близки и по-далечни области.
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