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Тенденции в изменението на състоянието на
атмосферния въздух на територията на гр. София
за 12-годишен период
Биляна Костова1, Ива Борисова1, Вилма Петкова1,2

Нов български университет, департамент „Природни науки“,
бул. „Монтевидео“ № 21, 1618 София, България
2Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“,
Българска академия на науките, ул. „Акад. Георги Бончев“,
бл. 107, 1113 София, България
bkostova@nbu.bg
1

The trends in quality changes of the Sofia atmospheric
air for a 12-year period
Bilyana Kostova1, Iva Borisova1, Vilma Petkova1,2

New Bulgarian University, Department of Natural Science,
21 Montevideo St., 1618 Sofia, Bulgaria
2
Institute of Mineralogy and Crystallography “Acad. Ivan Kostov”, Bulgarian
Academy of Sciences, Acad. G. Bonchev St., Bl. 107,1113 Sofia, Bulgaria
bkostova@nbu.bg
1

Резюме: Анализирани са официални данни на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) за съдържанията на SO2, NO2, фини
прахови частици (ФПЧ10), O3, CO и C6H6 в атмосферния въздух на територията на гр. София за 12-годишен период (2007 – 2018). Очертани
са тенденциите в техните сезонни и годишни изменения, определящи
качеството на въздуха в градската среда.
Ключови думи: качество на атмосферния въздух, замърсители на атмосферния въздух, градска среда

Abstract: The official data of the Executive Environment Agency (ExEA)
for the contents of SO2, NO2, fine air particles, O3, CO and C6H6 in the atmospheric air on the territory of Sofia for a 12-year period (2007 – 2018)
are analyzed. The trends in their seasonal and annual changes defining the
air quality in the urban environment are outlined.
Keywords: ambient air quality, air pollutants, urban environment
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Замърсяването на атмосферния въздух в урбанизираните територии е
въпрос от световен мащаб, водещ пряко до глобални екологични проблеми
като глобално затопляне, проява на киселинни дъждове, смог [Goodess et
al. 1992; Христова и кол., 2016; Стойчева, Евтимов, 2014; Велчева, 2016] и
непряко – до намаляване площите на земеделски земи и зелените пространства, повишени нива на шум и др. [Берберова, 2007; Берберова, Менков,
2007; Костова, Берберова, 2009], както и до сериозни здравословни проблеми при хората и дори до застрашаващи човешкия живот състояния [СРЗИ;
Хаджиев, Петкова, 2019].
Опазването на атмосферния въздух в България се следи от Закона за
чистотата на атмосферния въздух [ЗЧАВ], в който се определят основните показатели, характеризиращи неговото качество: фини прахови частици,
серен диоксид (SO2), азотен диоксид и/или азотни оксиди (NO), въглероден
оксид (CO), озон (O3), олово (аерозол); бензен (C6H6), полициклични ароматни въглеводороди, тежки метали – кадмий, никел, живак и арсен.
София е градът с най-високо урбанизираната и населена територия
в България и като такъв е важно да се следи състоянието на атмосферния
въздух. Във връзка с това на територията на града са изградени два ръчни
пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ и седем автоматично измервателни станции, които са част от Националната автоматизирана система за
контрол качеството на въздуха (тази система включва 50 мониторингови
пункта, разположени на територията на цялата страна) [ИАОС].
София е град с различни източници на замърсяване на атмосферния
въздух, главните от които са: автомобилен транспорт: 57% от общите емисии на NOx, 93% от емисиите на СО, 70% от емисиите на СО2, 83% от N2O,
[Тошев, Петков, 2003]; топлоелектрически централи – източник на емисии
на NO, SO, въглероден оксид и ФПЧ [ГД 2005]; инсинератор за изгаряне на
опасни болнични отпадъци – източник на емисии на СО, CH4, NH4, H2S и
др. [ГД 2017_a]; производство на алуминиеви сплави – източник на емисии
на ФПЧ, NO, SO, неорганични съединения на F и H и др. [ГД 2017_б]; производство на мед и медни сплави – източник на емисии от ФПЧ, NO, Cu и
медни съединения, СО, HCl и др. [ГД 2017_в]; производство на стъкло – източник на СО, СО2, NH4, NO, SO, Cr, ФПЧ10 и др. [ГД 2017_г].
1. Данни и методи
Състоянието на въздуха на гр. София е проследено по следните параметри: SO2, NO2, фини прахови частици (ФПЧ10), O3, CO и C6H6. Използвани
са официални данни за гр. София за 12-годишен период от 2007 до 2018 г.,
9
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публикувани в тримесечните бюлетини на Изпълнителната агенция по околна среда [ИАОС].
За проследяване на тенденциите в изменението на състоянието на
атмосферния въздух на територията на град София [Борисова, 2019] са
използвани максималните измерени стойности на избраните показатели,
измерени в някои от деветте пункта за мониторинг на територията на гр.
София, като са сравнени с официалните норми за качество на атмосферния
въздух в България [Наредба № 12].
2. Резултати и дискусия
Таблица 1 представя нормите за качеството на атмосферния въздух,
а Таблица 2 – измерените максимални стойности на показателите за SO2,
NO2, ФПЧ10, О3, СО и C6H6 от пунктовете за мониторинг на територията на
гр. София за периода 2007 – 2018 г. [ИАОС].
Таблица 1. Норми за качество на атмосферния въздух [Наредба № 12]
Замърсител

Период на
осредняване

Норма

SO2 [µg/m3]

24 h

125.00

NO2 [µg/m ]

1h

200.00

ФПЧ10 [µg/m3]

1y

40.00

О3 [µg/m3]

1h

240.00
(за предупреждаване на населението)

СО [mg/m3]

8h

10.00

1y

2007 г. – 8.00
2008 г. – 7.00
2009 г. – 6.00
2010 г. – 5.00

3

C6H6 [µg/m3]

10

180.00
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Таблица 2. Измерени максимални стойности на показателите за SO2,
NO2, ФПЧ10, О3, СО и C6H6 в пунктовете за мониторинг на територията на гр.
София за периода 2007 – 2018 г. [ИАОС]
Година

Тримесечие

1h

24 h

1h

1y

1h

8h

1y

2007

І

319.00

76.86

271.00

80.04

108.00

9.40

11.35

ІІ

114.00

37.68

128.00

57.53

141.66

2.40

2.78

ІІІ

92.00

31.50

160.00

56.80

212.60

3.70

1.20

ІV

299.00

157.40

274.00

90.60

107.60

8.00

3.00

І

385.00

174.70

430.00

130.00

120.00

11.10

4.10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SO2
µg/m3

NO2
µg/m3

ФПЧ10
µg/m3

О3
µg/m3

СО
mg/m3

C6H6
µg/m3

ІІ

114.00

37.68

163.00

50.90

165.00

2.70

2.40

ІІІ

127.00

127.60

194.00

44.03

187.80

3.60

2.15

ІV

163.00

64.70

281.00

74.80

93.00

6.90

4.83

І

553.00

250.30

344.00

90.35

142.94

9.60

4.42

ІІ

104.00

36.30

162.00

46.50

185.00

2.10

1.80

ІІІ

97.00

19.93

136.00

46.61

212.00

2.60

1.67

ІV

102.90

40.00

349.30

85.30

108.60

8.80

3.40

І

143.00

43.70

197.00

55.03

127.00

4.60

2.93

ІІ

46.27

14.75

135.00

37.31

182.00

2.40

1.08

ІІІ

75.56

21.31

143.82

40.02

178.16

2.20

0.73

ІV

113.10

32.97

365.55

88.08

93.64

13.40

2.57

І

170.36

74.27

294.20

111.03

127.22

n.a.

2.74

ІІ

99.98

33.00

125.62

35.61

149.46

n.a.

0.43

ІІІ

74.54

17.53

174.10

42.21

159.83

2.18

1.05

ІV

112.44

62.34

247.85

89.89

150.02

7.90

4.87

І

254.38

89.08

280.90

73.45

150.66

9.16

3.74

ІІ

48.45

16.70

107.28

29.35

154.98

1.63

2.84

ІІІ

128.94

46.51

159.96

36.84

204.62

2.54

2.52

ІV

82.36

45.03

284.85

75.47

116.87

8.11

4.30

І

81.67

42.69

126.07

53.53

112.05

4.13

3.17

ІІ

37.04

15.95

117.57

36.78

152.99

2.16

1.23

ІІІ

47.26

17.28

108.94

36.69

153.76

2.10

1.19

ІV

102.83

34.57

198.35

80.29

101.78

8.12

5.32
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2014

2015

2016

2017

2018

І

176.84

69.22

146.50

82.72

150.45

7.56

5.29

ІІ

74.47

24.54

96.91

32.19

144.42

1.68

2.05

ІІІ

41.10

15.35

106.18

33.59

144.79

2.04

0.55

ІV

91.21

27.80

161.97

64.37

117.26

7.47

3.82

І

140.86

64.08

212.45

58.69

104.14

6.69

2.86

ІІ

87.05

22.33

136.84

31.53

136.30

1.53

0.95

ІІІ

74.82

20.52

240.04

35.46

174.89

1.77

0.94

ІV

70.76

26.64

198.36

58.05

89.61

6.10

4.02

І

128.02

40.44

221.96

53.05

98.12

5.50

3.48

ІІ

32.26

10.39

94.74

30.87

177.66

1.19

0.64

ІІІ

45.30

12.47

218.40

30.42

164.10

1.40

0.72

ІV

72.94

24.33

226.55

54.04

120.71

4.45

3.77

І

105.04

39.92

229.13

77.05

110.77

5.44

4.87

ІІ

36.81

13.20

98.76

35.88

226.42

0.72

1.03

ІІІ

48.43

15.72

124.71

32.75

217.48

0.78

0.88

ІV

129.24

24.45

152.25

52.67

125.82

3.91

3.86

І

172.39

30.59

173.10

52.52

104.61

4.93

6.66

ІІ

115.47

18.54

99.63

33.14

254.00

1.08

3.74

ІІІ

37.52

14.26

88.12

32.73

152.06

0.87

3.97

ІV

165.03

33.63

165.03

56.19

99.29

4.62

10.73

Въз основа на данните от Таблици 1 и 2 са построени графики за тенденцията в изменението на отделните показатели за периода 2007 – 2018 г.
(Фиг. 1–6). Данните са групирани за всяка една година в четири тримесечия:
І тримесечие (януари – март), ІІ тримесечие (април – юни), ІІІ тримесечие
(юли – септември) и ІV тримесечие (октомври – декември). По абцисата са
нанесени годините (от 2007 до 2018 г.), а по ординатата – измерените стойности за всеки един замърсител. На всяка графика са нанесени и стойностите на пределно допустими концентрации (ПДК).
Данните за SO2 са представени на Фиг. 1. Стойности над ПДК са отчетени веднъж за ІV тримесечие на 2007, два пъти за І тримесечие на 2009
г. и един път – ІІІ тримесечие на 2008 е отчетена стойност, равна на ПДК.
Всички измерени максимални стойности са под ПДК за SO2. Тези стойности
са отчетени няколкократно за периода, като може да се приеме, че са пренебрежими за цялостния период от 12 години. Останалите стойности показват
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ясна сезонност – най-ниски стойности за ІІ и ІІІ тримесечие и слабо повишаване на стойностите за І и ІV тримесечие, когато в града топлоелектрическите централи (ТЕЦ) работят на пълни мощности. Данните показват, че
въпреки големия брой население на гр. София, емисиите на SO2 не са фактор за влошаването на качество на атмосферния въздух.
Фигура 2 представя данните за NO2. За І и ІV тримесечие се установяват стойности над ПДК. ТЕЦ и автомобилният транспорт са основни замърсители на въздуха с NO2, което обяснява измерените високи нива през зимните месеци. Наблюдава се обща тенденция за намаляване количествата на
NO2 от 2008 към 2018 г. и приближаването им към стойностите на ПДК, което
най-вероятно се дължи на новите политики за горивата и по-засилените мерки за контрол на техническата изправност на автомобилите. Независимо от
това, данните показват, че емисиите на NO2 замърсяват въздуха на гр. София.

Фиг. 1. SO2, период на
осредняване – 24 ч.

Фиг. 2. NO2, период
на осредняване 1 ч.

Фиг. 3. ФПЧ10, период
на осредняване 1 г.

Фиг. 4. О3, период
на осредняване 1 ч.
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Фигура 3 представя изменението на ФПЧ10 в атмосферния въздух. За
І и ІV тримесечие стойностите имат тенденция като тези на NO2 – превишават тези на ПДК с обща тенденция за намаляване и приближаване към
граничните стойности на ПДК. За ІІ и ІІІ тримесечие се наблюдава стабилна
тенденция за намаляване – слабо превишаващите ПДК стойности за 2007
– 2009, след 2009 до 2018 са винаги под ПДК. Основни източници на ФПЧ
са промишлеността, транспорта, ТЕЦ и локалното битово отопление. Тези
източници за замърсяване в комбинация със специфичните метеорологични
условия през зимния сезон водят до постоянно превишаване на ПДК (през
зимните месеци намалява възможността за разсейване на ФПЧ). Данните
показват, че ФПЧ10 са сериозен замърсител на въздуха в града.
Фигура 4 представя съдържанията на О3 във въздуха. Наблюдава се
ясна тенденция за повишаване на О3 през ІІ и ІІІ тримесечие, които превишават ПДК в началото и в края на периода. За І и ІV тримесечие стойностите са винаги под ПДК. О3 не се емитира директно във въздуха, а се образува при взаимодействие на азотни оксиди, летливи органични съединения
и повишени стойности на слънчева енергия, което обяснява повишените
му стойности през летните месеци. Тъй като няма конкретен източник на
емисии на озон, за да бъдат намалени неговите стойности е необходимо да
бъдат намалени емисиите на NO и летливите органични съединения.
Фигура 5 показва съдържанията на СО. Максималните стойности на
СО се отчитат през І и ІV тримесечие. Основният източник на емисиите
от СО е автомобилният транспорт. Така по-натовареният трафик през зимните месеци се отразява на стойностите на СО. Независимо от това, почти
всички измервания през тези две тримесечия са под ПДК и показват ясна
тенденция на намаляване към края на периода. Пониженият автомобилен
трафик в града през летните месеци влияе драстично върху стойностите на
СО и те са до три пъти под ПДК.
На Фиг. 6 са представени данните от замърсяванията с С6Н6, както и
стойностите за ПДК, които са се изменяли в годините. За периода 2011 –
2018 г. не са публикувани конкретни стойности, поради което се приема,
че за този период важат стойностите за 2010 г. Наблюдава се максимум на
стойностите І и ІV тримесечие и минимум през ІІ и ІІІ тримесечие, като
практически всички отчетени стойности са под ПДК и не показват изменение от 2007 до 2017 г. За 2018 г. се наблюдава драстично повишаване на
С6Н6 за цялата година, което вероятно е свързано с увеличаването на броя
автомобили в града, които са основен източник на емисии на С6Н6.
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Фиг. 5. СО, период на осредняване 8 ч.
(за I и II тримесечие на 2011 г. липсват
официални данни)

Фиг. 6. C6Н6, период на осредняване
1 г.

Заключение
Тенденциите в изменението на качеството на атмосферния въздух на
гр. София могат да се определят като положителни, тъй като стойностите за:
- SO2 след 2009 г. са винаги значително под ПДК;
- NO2 показват тенденция за общо понижаване от началото към края
на периода с минимални превишения на ПДК за І и ІV тримесечие в края на
периода;
- ФПЧ10 показват ясна тенденция за понижаване както в зимните, така
и в летните месеци от годината;
- СО след 2010 г. са под ПДК и показват ясна тенденция за намаляване през целия период;
- C6Н6 са постоянни за целия период, които са по-ниски от ПДК.
Единственият показател, който не показва положителни тенденции е
О3. Тъй като този замърсител се образува в атмосферата, а не се имитира
директно в нея, а образуването му е комплексен процес, контролирането
на стойностите, както и определянето на причинителите за наличието му е
трудно и изисква специализирани изследвания.
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Геоархеологически теренни издирвания за древен
рудодобив и металообработка в Западната част
на Златишко-Пирдопската котловина
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Geoarchaeological field survey of ancient
ore mining and metalworking in the West part
of Zlatisa-Pirdop valley
Boyan Dumanov1, Zhivko Uzunov1, Irena Dimitrova1, Bilyana Kostova2
New Bulgarian University, Department of Archaeology,
21 Montevideo St., Sofia, Bulgaria
2
New Bulgarian University, Department of Natural Science,
21 Montevideo St., Sofia, Bulgaria
bdumanov@nbu.bg
1

Резюме: Осъществени са геоархеологически теренни издирвания в
района на Западната част на Златишко-Пирдопската котловина. Регистрирани са археологически обекти и полеви доказателства, документиращи металообработка на желязо с цел възстановяване на икономическите модели в древността.
Ключови думи: древен рудодобив, древна металообработка, железни шлаки,
системи на обмен

Abstract: Geo-archaeological field surveys have been carried out in the
Western part of the Zlatitsa-Pirdop valley. Archaeological sites and surface
collections, traces of metalworking of iron were registered to restore the
economic models in ancient times.
Keywords: ancient ore mining, ancient metalworking, iron slags, systems of
exchange
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Рудодобивът и металургията като един от основните цивилизационни
фактори естествено са обект на научен интерес с над триста години история
в европейски мащаб и сто и петдесет години в България. В този сравнително дълъг период обаче, са редки съвместните изследвания между представители на естествените и хуманитарните науки. В значителната като обем
литература по множеството от проблеми преобладават едностранните изследвания с ниско ниво на итердисциплинарност.
Една от основните цели на проекта „Археология на суровините: геоложки и химически анализи“ (ARCH.GEO) е преодоляването на този недостатък и чрез методиката на геологията, химията и археологията да се отговори на серия от въпроси, свързани с произхода на суровините, центровете на
преработка и обработка на металите, системите на обмен и организацията на
производството. Избраната работна зона на проекта – Етрополската планина, разположените южно от нея котловини, част от Подбалканските полета
и северните склонове на Същинска Средна гора е с дълга, но слабо позната
история на рудодобива и металургията. Мултидисциплинарният подход следователно стои в основата на проучванията, чието начало проектът поставя.
Златишко-Пирдопската котловина е разположена между Етрополска и
Златишко-Тетевенска Стара планина на север, Същинска Средна гора на юг
и Ихтиманска Средна гора на югозапад. Площта ѝ е 120 km2. Морфоложки
може да се подели на две части – западна, хълмиста Мирковска част и източна, равнинна – Златишко поле. Котловината представлява едностранен
грабен, потъвал няколкократно през терциера. Рамката и подложката му са
изградени предимно от архайски и горнокредни скали.
Изследваният район е много добре изучен в геоложко отношение.
Първите сведения намираме в публикациите на българските геолози –
Г. Златарски, Г. Бончев, Н. Пушкаров и др., както и тези на някои чужденци – Ф. Тула и др., още в края на XIX и началото на X в. През миналото столетие тук са работили много български геологопроучватели във
връзка с извършваните работи за търсене и проучване на медно-рудни и
златно-медно рудни находища. Архаят е представен от неразчленената
Арденска група (мигматизирани гнайси, биотитови и мусковитови гнайси, амфибол-биотитови гнайси, амфиболити). Горнокредният комплекс
включва алевролити, аргилити, мергели, варовици, туфозни пясъчници,
андезитови туфи и туфити, както и андезити и дацито-андезити. Кватернерните отложения, запълващи горните части на грабена, са различни генетични типове делувиални, пролувиални и алувиални, както и смесени
делувиално-пролувиални и алувиално-пролувиални несортирани пясъци,
чакъли и валуни (Ангелов и др. 1992). В изследвания район са локализирани находище Елаците (златно-медно) и Челопешкото рудно поле, което
включва три рудни формации: медно-пиритно златорудна (находище Че-
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лопеч), медно-злато-полиметална (находище Воздол) и медно-порфирна
(находище Карлиево).
Физико-географските характеристики на котловината в частност и
общо на Подбалканските полета, от които тя е част, предпоставят известна
изолация и слабо познаване на района от страна на древните автори, предмодерните и модерните историци и географи. Дори изтъкнатият френски
геолог Ами Буе, въпреки трите си балкански експедиции (1836-1838), счита, че Стара планина и Средна гора са един общ планински масив. По време
на второто си пътуване той дори има възможност да премине зоната между
Шипченския превал и Змейовския проход, без това обаче да промени съществуващото виждане за физическата география на района (Райков 1996).
Пръв Фердинанд фон Хохщетер в края на 60-те години на XIX в. определя
точното положение на средногорската верига, а с това и отделящите я от
Стара планина равнинни зони. След това идва ред на детайлното географско описание на К. Иречек от 1880 г. и геоложкия анализ на Г. Н. Златарски
(1892 г.). Въпреки това, поне до средата на XV в., билата на Етрополската
планина и подходите от нея към Златишко-Пирдопската котловина и оттам
през Средна гора към Тракия са били известни като алтернатива на Диагоналния път (Via Militaris). Историците на Първия поход (1443 г.) на крал
Владислав Ягело и Янош Хуняди и османските автори, като анонимния
създател на „Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед
хан“ и Мехмед Нешри, описват сражения между кръстосците и османците,
които са станали в котловината, а обратното оттегляне на първите също е
станало през този маршрут (Гагова, 2004). Името на Златица се споменава в
различен смисъл и поводи като град, планина или река, свързана с маршрута от София към Пловдив. По-рядко това касае конкретен проход (Излади
дербенд при Нешри) (Гагова, 2004). П. Мутафчиев смята, че това е името
на най-западния дял на Централна Средна гора (Мутафчиев, 1973). Според
К. Иречек името на град Златица свидетелства за добив на злато от пясъка на местната река (Иречек, 1974). Фрагментираните писмени сведения и
описания на котловината се отнасят предимно за военни действия, но те
илюстрират в достатъчна степен, че развити комуникации към нея съществуват, тъй като района разполага с икономически ресурси и жизнена среда,
гарантиращи неговото трайно обитаване.
Г. Н. Златарски отбелязва зоните с пирит и халкопирит в Същинска
Средна гора, които имат отношение към медния рудодобив (Златарски,
1892). Той също така маркира и присъствието на магнетит и лимонит, което
обаче определя като „незначително“ (Златарски, 1892).
Данните за златодобив в района се предпоставят както от топонимията, така и от конкретни следи от тази дейност. Северно от с. Антон, южно
от старопланинското било при м. Гюлджука, е експлоатирана кварц-сулфидната жила, като личат следи от значителна открита разработка (Велчев,
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1975). Най-старите съобщения за златодобива по долината на р. Тополница са дадени от Стефан Захариев през 1870 г. и потвърдени по-късно от
наблюденията на Х. Шкорпил (Захариев, 1870; Шкорпил, 1884). Реката е
златоносна в участъка между с. Поибрене и с. Лисичево с притоците ѝ р.
Милева и р. Муленска (Герганов, Младенов, 1953). По терасите на р. Тополница, северно от с. Чавдар (Радославово, Коландере), има изработки за
златодобив, обхващащи ивица дълга над 2.0 km и широка 0.26 km (Пеев,
1980). В османски регистър от началото на XVII в. е указано, че край с.
Мирково, Ловешка кааза, е действала мина за злато със значителна продукция. Вероятно рудникът е разработвал някои от повърхностните рудни тела
на находище Челопеч. Данни за неговата дейност обаче има само за две
години (1585 и 1599) (Авдев, 2005). За по-стар златодобив в Челопечкия
руден район е искането за концесия от 1729 г., в което се съобщава, че в
планините около с. Челопеч в Златишката кааза има галерии отпреди османското нашествие и концесионерът се надява на успех при разработката
на стари рудници (Андреев, Грозданова, 1993).
Въпреки ясните предпоставки за развитие на съвременен добив на
мед в Медет, Асарел, мина „Радка“, Панагюрските колонии (Дончев, 1994),
то директни данни за съществуването на такъв през древността и предмодерната епоха липсват. Идеята, че Златишко-Пирдопската котловина и прилежащите предпланински и планински склонове е традиционнен металодобивен район, е развита на базата на етнографски изследвания, основаващи
се на предания, топонимия и лични наблюдения на краеведи. Роденият в гр.
Панагюрище краевед П. Делирадев (1879-1957) предава своите интересни
наблюдения върху някои физико-географски особености на вододелното
било и северните склонове на Същинска Средна гора. Югоизточно под вр.
Лисец, от който извират притоци, спускащи се на северозапад към р. Тополница, се намира м. Сивата грамада, където въз основа на „каменната
грамада“ е предположено съществуването на древен открит рудник за добив на мед (Грозева, 2015). Северозападно на същия рид, доминиран от вр.
Лисец и спускащ се към р. Тополница, се намира вр. Сакарджа, известен
и като Голец или Окопаник (землище на с. Чавдар). Северните, източните
и западните склонове на върха са хоризонтално пресечени от изкуствени
изкопи, които Делирадев при своите наблюдения през 1925 г. е склонен да
обясни като землени укрепления във връзка с военните действия от 1443
г. или рудни изработки, от които материалът е спускан към р. Тополница
(Делирадев, 1979; Ненов, 1993). Краеведските изследвания свързват и повечето археологически селищни комплекси и могилни некрополи в зоната
като „рударски“ (например всички могили и селища по ридовете към вр.
Голямата Икуна в землищата на с. Петрич и с. Каменица, общ. Мирково)
(Делирадев 1979, 245-247), като този първоначален извод предпоставя и
днешното, вероятно пресилено впечатление за съществуването на активна
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рудодобивна и металургична дейност в района през древността (Ценова
2011, 35). Но от друга страна, предположенията на П. Делирадев съвпадат
с развитието, по което тръгват модерните рудодобив и металургия.
1. Методи
При работата са използвани два метода на теренни издирвания – селективни и екстензивни.
- Селективни теренни издирвания. Те се прилагат в труднодостъпните
и залесени зони, като спрямо предварително уточнени белези се обхождат
зоните с висока вероятност за наличие на търсените обекти с цел тяхната
документация и събиране на проби.
- Екстензивни теренни издирвания. В зоните, където видимостта на
повърхността е по-слаба (обраслите терени и зоните с пустеещи ниви и пасища), се прилага методът на екстензивните обходи, при които членовете на
полевата група отстоят на разстояние между 10 и 30 m.
Методиката на извършване на теренни обходи включва използване
на мобилни устройства с инсталирана версия на ГИС софтуер, с помощта
на която се попълва информация за обектите. Критериите са предварително
определени, като за целта са съставени атрибутивни таблици, които се попълват на терен при регистрирането на обекти с установени следи от древен
рудодобив и металообработка. Таблиците включват информация за: име и
вид на обекта; подобект, т.е. видими на повърхността структури като сгради,
постройки и други находки; датировка; надморска височина; информация
от литературата. Въвеждането и използването на атрибутивни таблици в
ГИС среда позволява третирането на информацията не само с количествени
методи, а и използването им за пространствен анализ, чрез който могат да се
проследят определени закономерности или изменения, настъпващи на определена територия през определено време. За попълване на информацията
за особеностите на релефа в ГИС среда е включен цифров модел на терена
(DEM). Той е свързан с останалите компоненти за получаване на информация за изложение, наклон, видимост, разстояние до други обекти.
2. Резултати и дискусия
В западната част на Златишко-Пирдопската котловина са регистрирани десет обекта или полеви доказателства, в които са открити железни
шлаки (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Карта с регистрираните обекти: 1. Буново, р. Буновчица 2. Буново,
р. Буновчица, северно от с. Буново; 3 Мирково, Градището; 4. Мирково, м.
Усте; 5. Мирково, р. Мирковчица; 6. Челопеч, м. Илинденски камък;
7. Карлиево, Църквата; 8. Карлиево, м. Енажийски кладенец; 9. Чавдар,
м. Самоковелията; 10. Душанци, р. Тополница, м. Манафски могили
Буново, р. Буновчица: Късове сгурия с керамични фрагменти, прилепени към тях, са открити в непосредствена близост до м. Трапаница, непосредствено на левия бряг на р. Буновчица. Самата местност се разгръща
западно от реката и представлява широко ливадно пространство. На 1.37 km
северозападно на десния бряг на Буновчица в м. Песъка също са открити
късове сгурия, а до съвременния асфалтов път и парче шлака. В разширяващите се на северозапад в обработваеми земеделски площи има разпръснати керамични фрагменти, които подсказват и съществуването на селищна
структура в близост. От двете страни на реката в този участък се спускат
ридове, които от североизток са доминирани от върховете Голем и Малък
Синекос, а от югозапад – вр. Главньовец.
Буново, р. Буновчица, северно от с. Буново: При обхожданията през
2019 г. в северна посока, предимно по по-достъпния ляв бряг на реката в м.
Люляча, са открити късове желязна шлака. На това място тесният проход се
разширява, тъй като р. Буновчица прави завой на запад. Южно от нея, но на
левия бряг, са разположени останките от старо мелнично съоръжение, към
което са насочвани води от поток, вливащ се в реката от запад. Други шлаки
са открити в м. Манастира, отстояща на 1.85 km северно от Люляча. Мест-
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ността е разположена на североизточния край на рид, спускащ се от югозапад
към водослив на Буновчица и десен безименен поток. Ридът е доминиран от
вр. Бряза (1292 m). Именно в тази местност до проходимите части от коритото
на реката слиза стар път (Буновската пътека), тръгващ от с. Бойковец, където
през 2017 г. бяха открити множество късове шлаки и локализирани структури
за преработка на желязната руда (Думанов и др., 2018). В самото с. Буново е
съществувала също топилна пещ (видня) (Миков, 1943).
Мирково, Градището: Обектът представлява укрепено селище, разположено в южните дялове на Етрополска Стара планина. Платото на върха
е с обща площ от 9,5 дка, което приблизително отговаря и на укрепената
и обитавана площ. Най-високата точка е връх в м. „Градище“ (1054,6 m).
Видимите структури са регистрирани за пръв път от Ат. Милчев (Милчев
1961). Археологически разкопки са предприети през 2012 г., в резултат на
които е проучено водохранилище с два строителни периода на използване.
Според стратиграфските наблюдения изграждането на цистерната е в късния XI–XII в. Материалите в самата цистерна индикират последната фаза на
използване в първата половина на XV в. (Думанов, 2013). Късове желязна
шлака са открити с останалите материали запълнили цистерната, както и в
непосредствена близост до нея.
Мирково, м. Усте: Обектът, от където произхождат няколко къса желязна шлака, е археологически проучван за пръв път от Ат. Милчев през 1960 г.
Разкопките са инициирани след строителни дейности, свързвани с прокарване на железопътна линия, която прорязва културен пласт с материали от втората половина на I хил. пр. Хр. Проучени са дванадесет негативни структури
– ями, които са датирани в V-IV в. (Милчев, 1961). Обектът е посетен при теренни издирвания през 2012 г., когато са направени и геофизични измервания
на тази територия. В резултат са установени две зони с аномалии, с аморфни
и овални очертания, а от повърхността са регистрирани фрагменти от керамични съдове от елинистическата епоха (Думанов и др., 2013).
На възвишението Денината плоча, издигащо се северно, непосредствено над м. Усте, е проучван обект със селищен характер от периода IVIII в. пр. Хр. (Узунов, 2013; Узунов, 2014). Като напълно възможна е хипотезата за съществуване на връзка между двата обекта, обитавани през
този период. През късноримския период възвишението продължава да бъде
използвано, но този път с военни цели като бургус (Боянов, 2012). В подножието му, източно от м. Усте, са установени следи от обитаване от периода
на късната античност, като синхронното им съществуване също изглежда
вероятно през това време.
Мирково, р. Мирковчица: Открити са няколко къса желязна шлака
в непосредствена близост до река Мирковчица и м. Усте. Произходът им
вероятно може да се свърже със селищните структури от втората половина
на I хил. пр. Хр. в м. Усте, намираща се на по-малко от 200 m от мястото
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на регистрирането им. По-малко вероятно изглежда те да са преотложени
в резултат от свличане от археологическия обект, разположен на възвишението Денината плоча.
Челопеч, м. Илинденски камък: Обектът е регистриран при археологически теренни издирвания, направени през 2013 г. Намира се на 4,2 km СЗ
от с. Челопеч и заема скалисто възвишение, известно на местното население
като Илинденски камък. То има хоризонтална горна част, върху която са документирани множество ломени камъни и строителна керамика (тухли и керемиди), принадлежащи на разрушена постройка, изградена в тази част на
възвишението. Железни предмети, измежду които мерителна везна и нож,
както и няколко къса желязна шлака, са открити в скални процепи на това
място. В основата на скалния масив, от южната му част, са регистрирани
разрушени стени, изградени на сух градеж от ломени и частично обработени камъни (Чукалев и др., 2014).
Голяма част от откритите материали от обекта показват обитаване в
Средновековието и по-точно в периода XII-XIV в. Предварителните наблюдения върху строителната керамика доказват по-ранна фаза на изграждане
на структурата върху скалния масив, а именно периода V-VI в., като по-всяка вероятност тя е претърпяла реконструкции и е била използвана през зрялото средновековие, откогато и произхождат и следите от металообработка.
Недалеч от обекта, по поречието на Илинденска река, в м. Селищара
през 1914 г. П. Мутафчиев прави сондажни проучвания на място, където няколко години по-рано миньори откриват железни предмети – сърп, черясло,
ръжен, две копачки и двадесетина медни монети. При проведените разкопки
от Мутафчиев се откриват още ключ, гвоздеи, шпора, връх за копие, две монети, керамични фрагменти от съдове, но без следи от градежи. Монетите са
от времето на византийския император Иоан Цимисхий (Мутафчиев, 1914) и
са от малкото диагностични материали, които отнасят обекта към 3/4 на X в.
За древен рудодобив на мед в Златишко-Пирдопската котловина споменава Е. Черных в монографията си от 1978 г., посветена на минната и
металургична дейност през древността. Той посочва, че в мина Челопеч са
открити следи от стари минни изработки, но при разработването на медно-златното находище те са били унищожени (Черных, 1978).
В района, непосредствено до съвременния рудник, е разположен обект
от късната античност. Той е известен в литературата като укрепено селище и
крепост (Мутафчиев, 1915; Чукалев и др. 2014a). Има правоъгълен план с приблизителна площ 3 дка. В северозападната част са установени няколко каменни зида, а в иманярски изкоп културният пласт, наблюдаван в профила, достига дебелина от ок. 0,40 – 0,50 m. На още няколко места в тази част на обекта
са документирани зидове от постройки, изградени с ломени камъни, някои от
които имат до три реда запазени камъни във височина. По цялата площ на
обекта са регистрирани както фрагменти, така и цели тухли и керемиди (Чука-
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лев и др., 2014a). При посещението му по време на теренните издирвания през
2013 и 2019 г. не са регистрирани следи от металургична дейност.
Карлиево, Църквата: Желязната шлака произхожда от обект, разположен в северните части на съвременното село, местността Сюлюк тепе.
Селището е известно от литературата най-вече с откритата при строителни
дейности за изграждане на църква през 1925 г. монументална сграда, датирана в римската епоха (Миятев, 1927). Шлаката е локализирана в непосредствена близост до реката, спускаща се към селото, а теренните наблюдения
документират по повърхността наличие на керамични фрагменти от съдове,
както и не голямо количество ломени камъни, най-вероятно принадлежащи на разрушени постройки, разнесени от селскостопанската обработка на
почвата. Материалите маркират северните граници на селището, които са
достигали на около 300 m от откритата сграда от римската епоха.
Карлиево, м. Енажийски кладенец: Обектът е регистриан през 2013 г.
като селище или чифлик от Възраждането (Чукалев и др., 2014b). Разполага
се в ниските части на котловината, в равнинен терен, на водослива на два
малки потока. При повторното посещение през 2019 г., в североизточните
покрайнини на обекта е открит един къс желязна шлака в непосредствена
близост до брега на десния поток.
Чавдар, м. Самоковелия: Описвайки Златишко-Пирдопското поле
в своята монография „Стари градища и друмове из долините на Стряма
и Тополница“ П. Мутафчиев споменава, че на три километра югоизточно
от с. Чавдар се намира местността Черковище (на топографските карти с
М 1:5000 местността носи името Кьолерските ливади). Разположена е на
приток на р. Тополница, носещ името Кьой дере. На това място са открити
следи от градище, на които личат все още две от кулите, както и основите на
църква. Източно оттам, както пише той, „се виждат купища сгурия – следи
от някогашна желязна индустрия“ (Мутафчиев, 1915). Авторът представя
откритите останки на това място заедно с близко разположения укрепен
обект в м. Градището като един селищен комплекс (Мутафчиев, 191).
Теренните издирвания през 2019 г. установиха наличието на желязна
шлака, именно на посоченото от Мутафчиев място със следи от сгурия. Недалеч оттук, в североизточна посока, според автора се е намирало старото
с. Марково, изселници от което са основали с. Мирково, след завоюването
на териториите от Османската империя (Мутафчиев, 1915). По време на последните издирвания следи от такова селище не са регистрирани.
Самата местност се намира на 3.14 km югоизточно от с. Чавдар, ограничена от север от десния бряг на р. Тополница, която тук прави два меандъра. Северната ѝ половина е с равнинен терен, като повечето от късовете
желязна шлака бяха открити основно по заливните тераси по южния бряг на
реката, осеян с речни валуни. На юг теренът се изкачва до 575 m н.в. по северния склон на рид, спускащ се от вр. Демир тепе (684 m). Заетата от ливадни
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площи равнинна част на местността е прорязана от проучвателни изработки
(канави), свързани с търсене на разсипно злато във връзка с разкриващия се
дебел алувиален слой, в които също е открита и шлака, и следи от дълбоки
изкопи и насипи, които са свързани с по-късното издирване и придобиване на
металургичните останки. Името на върха Демир тепе, на който не бяха открити никакви структури или следи от изработки, явно носи името си от развилата се под него металопреработваща дейност. Ридът, в чийто северен край се
намира м. Самоковелията, е с дължина 9.39 km и е доминиран от вр. Братия
(1519 m). На 7.15 km северно от Братия по билото на рида се намира м. Асара,
от която на запад се отклонява рид, който слиза към коритото на р. Кьой дере.
В неговата средна част през проучванията от 2019 г. бе локализирано малко
укрепено селище от V-VІ в. Забележителното в градежа на неговите отбранителни съоръжения (със запазена височина 2.0 m) е фактът, че въпреки площното развитие на гнайси, те са изградени от вулканити, които се разкриват на
повърхността като малко тяло, установяващо се в западния край на обекта.
Наличието на такава селищна структура в контекста на материалите от Самоковелията дават основание тя също да се свърже с металургичната дейност.
Селището е свързано с вр. Демир тепе и Самоковелията чрез стар път.
Душанци, р. Тополница, м. Манафски могили: Местността се намира западно от Душанското долинно разширение в Душанския пролом, чиято западна част е обхваната от хвостохранилището на „Медет“, „Калето“.
Името на местността идва от седем надгробни могили, шест от които са
разположени в края на склон на рид, спускащ се от югозапад към водослива
на р. Бобьовица и Тополница. Ридът е с дължина 4.7 km, доминиран от вр.
Мухча (1295 m). Една от могилите е разположена на десния бряг на притока. Регистрираната през 2019 г. селищна структура е разположена също
на десния бряг на Бобьовица и очевидно има връзка с могилния некропол.
Селището заема ниско възвишение при водослива, като западната и южната
му граници наред с керамичните фрагменти, отнасящи неговото съществуване между късножелязната епоха до края на ІV в. сл. Хр., са открити и
късове желязна шлака. До 60-те години обектът е бил изцяло под водите на
рибарник, а днес периодично е заливан от водите на яз. „Жеков вир“, изграден източно от хвостохранилището. Вследствие на дейностите, свързани
със строителството на язовира и разрушителната дейност на водите, голяма
част от селищната структура е изчезнала, а същото се отнася и за четири от
някога съществувалите седем могили.
Заключение
Установената чрез археологически проучвания сравнително добре
развита селищна система в котловината и прилежащите ѝ планински формирования, предполага и използване на желязото като съществена част от
местната икономика. Геоложката обстановка в района показва възможности
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само за добив на мед и злато. В изучавания район няма железни руди, което
отхвърля възможността суровината за изработка на предмети на бита, оръжия
и инструменти от желязо да бъде с местен произход. Наличността на железни
шлаки предполага пренасяне на руда или крично желязо в ковачниците на
известните ни селищни комплекси. В случаите на обектите, които могат да
се отнесат към периода на античността или средновековието (вкл. Османския
период), това става чрез пренасяне на необходимия материал от Етрополския
металургичен център. След спирането на рудодобива там в края на ХVІІІ в.
и бързият икономически възход на Подбалканската зона (в това число и Златишко-Пирдопската котловина) занаятчиите и търговците могат да се подсигурят с внос от също така затихващия център при Самоков (Найденов 2016),
но и чрез белградските си връзки от Босна (Найденов, 2018).
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Резюме: В настоящата статия се представя анализ на системите „Аквапоник“ и „Хидропоник“. Принципите на действие са познати още
от средните векове, но в съвременните години получават развитие
поради нарастване на населението на планетата, недостига на храни и вода, на обработваеми площи и замърсяване на околната среда. „Хидропоник“ системата представлява безпочвено отглеждане
на хранителни култури, основно зеленчуци, в контролирана среда. В
„Аквопоник“ се осъществява циркулация на хранителните вещества
при комбиниране на жизнения цикъл на подходящи растения и водни
животни. По този начин се осигурява функциониране на системата,
наподобяващ кръговрата на биогенните елементи в природата. Двете
системи са високоефективни и екологично чисти, което ги прави особено подходящи за приложение в урбанизираната градска среда.
Ключови думи: Хидропоник, Аквапоник, кръговрат на биогенни елементи,
екология

Abstract: This article presents an analysis of the Aquaponics and Hydroponic systems. The principles of action have been known since the Middle
Ages, but in present times they have developed due to an increase in the
planet’s population, food and water scarcity, arable land, and environmental
pollution. The Hydroponic system is groundless cultivation of food crops,
mainly vegetables in a controlled environment. In Aquaponic system the
nutrients circulates while combining the life cycle of suitable plants and
aquatic fishes. This ensures the functioning of a system that resembles the
https://doi.org/10.33919/ansd.19.1.3
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circles of biogenic chemical elements in nature. Both systems are highly
efficient and ecological cleaning, making them particularly suitable for use
in urban environments.
Keywords: Hydroponic, Aquaponic, nutrients circulates, ecology
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Въведение
Непрекъснатата урбанизация на градската среда поставя въпросите за
осигуряване на свежа и екологично чиста храна на съвременното население
на мегаполисите и в цялост на популациите на планетата (Фиг. 1 и 2).
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Фиг. 1. Тенденции в промените на селското и градско население за периода 1950–2019 г. [FAOSTAT, 2019]
В световен мащаб поради особености на местоположението на редица
страни (напр., Арабски страни, североафрикански държави и др.) [Ntobeko
Mchunu, 2018], гъстота на населението и/или демографски проблеми (напр.
Китай, Индия) [Zhanga, 2018; Singha, 2019], ограничени площи, необходими
за използване за земеделски нужди (напр., Израел и др.) [Asael Greenfeld,
2020], замърсени територии или ограничени водни ресурси или съчетание
на изброените фактори, се наблюдават тенденции към недостиг на хранителни ресурси в настоящето и с перспектива за бъдещи периоди [FAO,
2019]. Тези тенденции са свързани с ясно изразени данни за недохранване
на населението на Земята (Фиг. 3).
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Фиг. 2. Гъстота на населението на света (брой хора/кm2)
по държави през 2018 г. [Wikipedia, 2018]

Фиг. 3. Брой на недохранените хора в света (в млн.): черна линия –
преобладаващо недохранени хора (млн.); оранжева/светла линия –
брой недохранени хора (млн.), за 2015 г. [FAO, 2019]
С пунктирана линия е представена тенденцията за броя на недохранените хора след 2017 г. Тенденцията ясно показва увеличаване на броя
на недохранените хора и изравняването им с по-висок брой от предишни
близки периоди.
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В същото време развитието на технологиите позволява на изследователите и учените да се ориентират към разработването на нетрадиционни методи за отглеждане на редица култури в необичайни условия, напр.
липса на почва, ограничени водни ресурси, светлина и др., необходими за
правилен растеж на растения за задоволяване на хранителни нужди. Такива
са аквапонното и хидропонното отглеждане на растения и морски животни
– риби. Тези методи преодоляват ограниченията по отношение наличието
на почва, вода, светлина, като едновременно с това се осигурява отличен
прираст на екологична чиста продукция, без използване на химически препарати и отделяне на отпадъци.
Разглеждането на системите Аквапоник и Хидропоник, характеристики, методология, сравнителен анализ е цел на настоящата работа.
1. Система „Хидропоник“
1.1. История
„Хидропоник“ системата предхожда „Аквапоник“ исторически.
Терминът „Хидропоник“ произхожда от гръцките думи: „hydro“ за вода и
„ponos“ за работа. Това е метод на отглеждане без почва, при който растенията извличат необходимите хранителни вещества от хранителния разтвор.
Корените им обикновено са директно във водата, но се допускат и инертни
субстрати, които осигуряват стабилност на растенията, но не и хранителни
вещества. За да се управлява успешно една хидропонна система, трябва да
се обърне внимание на следните принципи:
• Хранителните вещества трябва да бъдат достъпни за растенията.
• Водата трябва да бъде постоянно обогатена с кислород. Осигуряването на кислород за корена е същността на „Хиропоник“ системите.
Между 1699 и 1779 год. учени като Джон Вудуарт, Джоузеф Пристли и
Ян Ингенхуз извършват някои експерименти върху физиологията на растенията. Открити са пътища за транспортиране на хранителни вещества, кислород
и фотосинтеза. Юлиус Сакс и Вилхелм Кноп създават основата за „Хидропоник“ през 1860 год. с водоразтворим хранителен препарат [Tes, 2017].
Историята на съвременната „Хидропоник“ система започва през 20-те
години на ХХ век от д-р инж. Уилям Герике, който за първи път нарича „Хидропоник“ системата с това име и определя икономическите ползи от използването ѝ. По същото време Денис Р. Хоугланд успява да разработи вероятно
най-широко използвания „Хогланд хранителен разтвор“. В продължение на
няколко години използването на метода е било твърде скъпо и затова редица
инвестиционни проекти се провалят. Едва през 1940 год. системата отново
преминава през етапи на развитие. Развитието се случва главно от Северна
Америка. През 1978 год. е създадена „Обща Хидропоника“. Скоро след това
тя става известна и като подходящ метод за отглеждане на растения в домаш34
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ни условия. „Хидропоник“ системата официално е представена в Европа от
1995 год., като намира приложение главно в Холандия. Тя намира приложение
не само в мащабни, търговски обекти или в дневните на домашни производители, но и в новата градска среда. Чрез сливането на интериорния дизайн,
пространственото планиране и „Хидропоник“ може да има голяма полза от
положителните ефекти на растенията върху околната среда [Texier, 2015].
1.2. Характеристика на системите „Хидропоник“
При функционирането на „Хидропоник“ система трябва да се наблюдават 3 параметъра: осигуряването на вода, хранителни вещества и кислород,
които имат съществено значение за развитието на корените на растенията.
Това, с което видовете хидропонни системи се отличават една от друга, е начинът, по който тези 3 компонента се осигуряват до корените. Шест основни
типа хидропонични системи съществуват в зависимост от метода на снабдяване с хранителни вещества [Симидчиев, 2017] (Фиг. 4). Те са както следва:

Фиг. 4. Схематично представяне на 6-те вида хидропонни системи.
Източник: https://www.konop.bg/article/735/vidove-hidroponni-sistemi
1. Wick система – система с фитил – Wick системите функционират,
като хранителният разтвор се изкачва нагоре по найлонов фитил, благодарение на капилярните свойства, т.е. разтворът се черпи от резервоара като от
гъба. Обикновено добрите Wick системи имат поне 2 фитила с размери достатъчни за изкачването на необходимото количество разтвор. Контейнерът, в
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който се намира растението, е най-добре да стои непосредствено над резервоара, като по този начин пътят на водата до растението е възможно най-кратък.
2. Система за изливане и изтичане (наводняване и оттичане) или
още нерециркулиращи системи/капкови системи без възстановяване на разтвора – Ebb & Flow хидропонни системи, наричани още Flood & Drain (наводняване и изтичане), са много популярни. Растежната среда се поставя в
растежното „легло“, което след това се напълва с хранителен разтвор. Изтичането позволява водата да достигне само няколко сантиметра под горната част на растежната среда. Силата на потока може да се изключи чрез
предварително зададен таймер, след като работи за определен период от
време, позволявайки на водата да се върне надолу по помпата, като се източва леглото. Автоматичното оттичане, като например „камбанен“ сифон,
може да се използва за дрениране на растежното легло, без да се изключва
захранването на помпата. Това позволява повече движение на вода и въздух
над корените, което стимулира по-интензивен растеж. Ebb и Flow системите
са подходящи за много различни растения. Тъй като този тип хидропонна
система е с отворено растежно пространство, растенията не са в мрежести
саксии с предварително определено разстояние помежду им.
3. Техника на хранителните филми (NFT – Nutrient Film
Technique) – Хранителният разтвор се изпомпва от резервоар, като тънък
слой (филм) от него протича през всеки канал с растения и овлажнява корените. Тъй като каналът е под лек наклон, излишният разтвор изтича през
ниския край на всяка от тръбите обратно в резервоара и така разтворът отново се връща в системата.
4. Водна културна система – Растенията се отглеждат във водна среда без твърд субстрат. Те са окачени в кошнички над хранителния разтвор в
резервоара. Корените висят надолу през решетките на кошничките и са потопени директно в хранитения разтвор през цялото време (24/7). Корените
не се задушават, защото получават въздух и кислород, които са им необходими, от въздушните балончета, издигащи се през целия разтвор, както и от
разтворения във водата кислород. Разтворът периодично се обогатява или
заменя напълно.
5. Системи за капково напояване (възстановяване/невъзстановяване) – Начинът, по който функционират капковите системи е много лесен
за изпълнение. Хранителният разтвор се изпомпва от резервоара през тръби
до повърхността на растежната среда, оттам се накапва през дрипер. След
като разтворът вече е напоил корените и растителната среда, благодарение
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на гравитацията той се отича по тръби, насочени обратно към резервоара.
Важно условие е, че саксията с растението трябва да бъде най-малко на 1520 cm височина от горната част на резервоара, така че да може оттичането
да се извършва гравитачно.
6. Аеропонната система – това е най-технологичната от всички видове хидропонни системи. Растенията висят във въздуха, докато хранителният
разтвор се пулверизира върху корените през дюзи под формата на спрей,
или мъгла през кратки периоди. Колкото по-микроскопични са капките, толкова по-бърза е абсорбцията им от растението. Редовните пръскащи цикли
предпазват коренчетата от изсъхване, но и предоставят всички необходими
хранителни вещества.
С изключение на NFT и аеропонната система, всички останали системи
използват за субстрати едър пясък, дървени стърготини, перлит, вермикулит,
Rockwool, гранули от керамзит, кокосови влакна (кокосови влакна) (Фиг. 5).

Фиг. 5. Видове материали, подходящи за използване като субстрат
при хидропонните NFT и аеропонната системи, Източник:
https://www.konop.bg/article/735/vidove-hidroponni-sistemi
Без значение как точно са наричани, всички видове хидропонни системи са базирани на посочените 6 вида, като са или един от тях, или комбинация от 2 и повече.
2.Система „Аквапоник“
2.1. История
Терминът „Аквапоник“ е използван за първи път през 1985 год. и
се основава на много открития на „Хидропоник“ системите. Представлява затворена система (Фиг. 6), която съчетава най-добрите компоненти от
„Хидропоник“ и „Аквакултурата“ [Bernstein, 2011]. „Аква“ се приписва в
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името на аквакултурата и „-поник“ представлява „Хидропоник“. Смисълът
на разглеждането на двете системи се основава на водата, която се свързва с
„Аквапоник“ и рибите с „Хидропоник“. Това са две функционални области,
които се комбинират помежду си и по този начин отворените вериги на отделните функционални зони могат да бъдат затворени. Това означава, че те
могат да функционират съвместно.
Историята на аквакултурата датира от 500 год. пр. Хр в Древен Китай
и Римската империя. По това време рибите и стридите вече са били отглеждани в изкуствена среда. Съвременната аквакултура се развива през 1933
год. в Германия. Развитието на „Аквапоник“ е през 1985 год. от Макмъртри
и Сандерс [Texier, 2015], след така наречена „Интегрирана водна вегетативна култура“. Основавайки се на фундаменталните изследвания на двамата
учени, Университетът на Вирджинските острови допълнително развива
знанията, придобити в конкретна изследователска програма. В днешно време „Аквапоник“ и „Хидропоник“ се разпространяват в световен мащаб.
Основен недостатък на аквакултурата е голямото количество рибни
отпадъци [Bernstein, 2011]. Този недостатък се елиминира в „Аквапоник“
чрез директно използване на екскременти като тор за растенията.

Фиг. 6. Аквапонски цикъл [The Aquaponic Source, 2017]
2.2. Характеристика на системите „Аквапоник“
2.2.1. Азотен цикъл
„Аквапоник“ съчетава две системи и създава затворена функционална
верига. Свързващите вещества са нитрифициращите бактерии (Nitrospira и
Nitrosomonas). Бактериите Nitrosomonas превръщат амоняка в нитрит, а бак-
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териите Nitrospira превръщат нитрита в нитрат – реакции 1 – 3 [Eck Mathilde,
2019, Myers Kara, 2014]. Твърдите вещества от рибните отпадъци служат
като компости за храненето на растенията. Рибите са основните участници
в „Аквапоник“ системите, затова се изисква добро познание на благосъстоянието на всеки вид риба, тъй като то е тясно свързано с функционирането на
системата и времето за реакция е много кратко при нарушения на процеса.

NH3+ 1.5O2 → NO2- + H+ + H2O
NO2- + 0.5O2 → NO3-

1
2

Σ = NH3+ 2O2 → NO3- + H+ + H2O

3

Особеността на аквакултурите е, че водата в системата може да не се
налага да се сменя, филтрира или изхвърля, тъй като всички подвижни вещества се рециклират. Само чрез изпаряване или отстраняване на водата от
биомасата водният басейн се почиства от токсини [Aquaponics Europe, 2017].
2.2.2. Принцип на действие на „Аквапоник“ системата
Аквапониката е естествена форма на хидропоника (отглеждане на
растения без почва), която интегрира отглеждането на риби с производството на растителни култури (Фиг. 7).

Фиг. 7. Принципна схема на системата „Аквапоник“,
Източник: https://www.aquaponicsbulgaria.com/aquaponics
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В затворената рециркулационна система чрез отпадъците от рибите се
осигуряват хранителните вещества, необходими за растежа на растенията, а
те от своя страна представляват естествен филтър за пречистване на водата,
в която живеят рибите.
Видовете риби, които се използват за този тип система, включват:
аквариумни рибки (Златни рибки, Гупи, Кой, Тетра и др.), Тилапия (често
използвани), Пъстърва, Шаран, Сладководни скариди и др.
Бактериите, използвани за преобразуване на химикали, включват:
Nitrosomonassp и Nitrobactersp.
Някои от културите, които могат да се отглеждат по този метод, са:
зеленчукови култури като маруля, боб, спанак, краставица и др., билки като
босилек, мащерка, лимонова трева, магданоз и др., плодове като ягоди, диня,
домати и повечето градински сортове цъфтящи растения.
Аквапониката може да се счита за по-устойчива екосистема, която
улеснява симбиотичната връзка между рибата и растенията. Тоест растенията могат да поемат вода, която се пречиства от бактериите за техния растеж, като същевременно действа като естествен филтър за рибата.
3. Сравнение на системите „Хидропоник“ и „Аквапоник“
От индивидуални до глобални са предимствата и недостатъците на
двете системи и могат да бъдат обобщени:
3.1. Предимства от „Хидропоник“ и „Аквапоник“ системите
• Снабдяването с хранителни вещества на растенията може да бъде
напълно контролирано. В резултат на това, необходимите количества добавени хранителни вещества могат да бъдат изчислени оптимално.
• За разлика от отглеждането на растения в почвата, „Хидропоник“
и „Аквапоник“ системите изискват много по-малко количество вода. Не се
реализират загуби на вода, а цялото количество се използва директно от
растението и се изпарява. Вредните организми (например трипси, листни
въшки) по-лесно могат да бъдат открити и елиминирани. Не е необходимо
да се добавят токсични химикали.
• Може да се осъществява контрол върху всички растежни фактори
като хранене, светлина, влажност, рН на средата, съдържание на CO2 и температура и те да бъдат поддържани в оптимален диапазон така, че генетичният потенциал на растението да бъде напълно използван.
• При правилно използване на съоръженията в „Хидропоник“ и „Аквапоник“ системите, повече продукти могат да бъдат произведени в количествени и качествени показатели, съответстващи на добивите от култивирани растения, произведени в почвата.
• Системите могат да бъдат пуснати в експлоатация навсякъде по света, независимо колко екстремни са условията за естествено земеделие. В
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резултат на това, пресни и богати на хранителни вещества храни могат да
бъдат достъпни навсякъде, а храненето може да бъде осигурено за голяма
част от обществото [Texier, 2015].
3.2. Недостатъците на „Аквапоник“ и „Хидропоник“ системите
Сред недостатъците на двете системи са:
• Времето за реакция при тези системи е много по-кратко и всичко се
развива много по-бързо. Това може да има и положителен ефект, но ако се
направи фатална грешка (например при оплождане), може да се унищожи
цялата култура в рамките на няколко часа.
• Температурата е един от контролиращите растежа фактори, който
има определен диапазон на толеранс (18-26°С), но води до значителни ограничения на растежа при твърде високи температури. Този фактор не винаги
може да се контролира оптимално, например в тропически, горещи райони.
• Не всички растения са подходящи за отглеждане в хидропонни/аквапонни съоръжения. За по-качествена растителна основа, както и по икономически причини, отглеждането на някои видове е ограничено.
• Първоначалните разходи са високи, но обикновено се рефинансират бързо. Разглеждайки многобройните предимства, но и недостатъците на
двете системи, може да се смята, че няма да има значение дали се работи с
хидропонно, или аквапонно съоръжение [Texier, 2015].
4. Добри практики
Студентката Кристина Кръстева от бакалавърската програма „Екология и опазване на околната среда“ към Департамент „Природни науки“, НБУ,
през 2017 г. взема участие в разработването на проект на тема: „Сходства и
разлики в хидрокултурни и аквапонни системи“ в гр. Виена, Австрия, който
впоследствие е представен в нейна бакалавърска теза със същото наименование. В проекта е разработена схема за отглеждане на рибки от вида „Златна
рибка“ и отглеждане на салати от вида „Lollo Rosso“, „Lollo Bionda“ и Batavia
„Saladuo“. Схемата на хидро-аквапонната инсталация е представена на Фиг. 8.
В работата са представени етапите на изграждане на инсталацията,
технологичните характеристики за подбор и контрол на параметрите за нейното функциониране – температурен режим, осветление, храна, количество
и качество на водата, избор на растения и риби.
Личното участие на Кристина Кръстева ѝ позволи да се запознае с теоретичните основи на хидропонното и аквопонно отглеждане на растения и
риби, да усвои основните параметри за управление и функциониране на двете
системи, които впоследствие да тества при работа по проекта във Виена.
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Фиг. 8. Система с риби и растения [Кръстева, 2019]
Заключение
Системите „Хидропоник“ и „Аквапоник“ са отлична възможност не
само за производство на храна, но и за съчетано производство на различни
продукти в едно съоръжение. Това е много перспективно в днешно време,
когато бизнесът трябва да бъде проектиран да бъде възможно най-продуктивен, за да може да осъществява производство и търговия на висококачествени и свежи продукти. Условията за функционирането на системите
позволява производството на хранителни ресурси да се извършва при нетрадиционни условия с високо качество и прогнозируеми количества за задоволяване на потребности на различни производители – собствено стопанство, малки ферми и полупромишлени инсталации.
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Цветови модели, използвани при визуална
интерпретация на спътниковите данни
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Color models used for the visual interpretation
of satellite data
Georgi Jelev

Space Research and Technology Institute – Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. Georgy Bonchev St., bl. 1, Sofia 1113, Bulgaria
gjelev@space.bas.bg
Резюмe: Настоящата работа представя възможността за ползване на
различни цветови модели при визуална интерпретация на спътникови изображения. Използването на различни спектрални канали и
тяхното представяне като изображения в условни цветове (лъжливи
цветове) чрез RGB модел дава възможност да изпъкнат и да се видят
отделни обекти от земната повърхност на базата на цветови различия. Показани са примери със спътникови изображения от платформи със свободен достъп. Earth Explorer на USGS, Copernicus Open
Access Hub на ESA и др.
Ключови думи: дистанционни изследвания, RGB цветови модел, лъжливи
цветове, спътникови изображения

Abstract: This study presents the possibilities for using different colour
models for visual interpretation of satellite imagery. Using the RGB model
to visualise different spectral bands as a false colour composite image make
it possible for different types of objects and features on the Earth surface to
be highlighted and easily discerned based on their specific colour. Examples are shown based on satellite imagery from several free sources, e.g. the
USGS’s Earth Explorer, the ESA’s Copernicus Open Access Hub, etc.
Keywords: remote sensing, RGB color model, false colors, satellite images
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Въведение
Спътниковите изображения представляват вид растерни данни, т.е.
правоъгълна матрица от пиксели, като размерът им определя пространствената разделителна способност на изображението. Всеки пиксел има
свой собствен цвят и различните начини на задаване на цвят на даден
пиксел е цветовият модел.
Изборът на цветови модели е една от основните теми в областите на
дизайна и печата поради спецификата на печатни материали – фотографи,
дизайнери, предпечат и печат.
RGB моделът от абревиатура на Red (червено), Green (зелено), Blue
(синьо) представлява адитивен цветови модел (абстрактен модел за количествено определяне на цветовете). Той се ползва основно в компютърните системи и телевизията, като са възможни 255 стойности за всеки от
трите основни цвята.
Спътниковите системи измерват електромагнитната радиация в различни „области“ или канали от електромагнитния спектър (напр., във видимия или инфрачервения диапазон). Предимство при комбинирането на
спектралните „области“ по различни начини е получаването на повече информация в сравнение с обикновените панхроматични изображения, заснети само в една честотна област [Shaw G. & H.Burke, 2003; Tsai V., 2006]. Тези
комбинации са т.нар. „изображения с условни цветове“. Те показват типовете земно покритие и земни обекти в условен цвят, различен от реалния,
който виждаме. По този начин може да се визуализират канали в спектрални
области, които не можем да видим, като инфрачервена, топлинна и др.
Освен изображения с условни цветове, повече информация може да се
получи чрез прилагането на математически операции върху суровите данни. Това са вегетационни индекси, показващи жизнеността и състоянието
на растенията, напр. NDVI нормализирания разликов вегетационен индекс
(Normalized Difference Vegetation Index) [Rouse et al., 1973; Tucker, 1979].
1. Видове цветови модели
Визуализирането на изображения се кодира с помощта на дискретен
набор от цветове, всеки от които се описва с помощта на палитра с ограничен брой цветови комбинации (индексирани цветове и палитри) или чрез
композитни многоканални изображения (Фиг. 1).
• „1-битов цвят“, бинарен цвят или черно-бяло – изображенията се
представят само в два цвята, напр. черно и бяло – т.е. няма нюанси на сиво.
Възможни цветове – черен и бял се записват в 1 бит заемана памет. Всеки
бит е единица (1) или нула (0) и съответства на черно/бяло (може и обратно).
Това прави изображенията много малки като обем. Най-често този модел се
използваше за първите дисплеи.
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• „8-битов цвят“, полутонови, в нюанси на сивото. Това е еквивалентът на познатите черно-бели изображения, в които има различни по
брой степени на сивото. В „8-битов цвят“ се кодират 255 различни нюанса
на сивото. За повечето употреби това е напълно достатъчно. С този модел
най-често се представят отделните канали при спътниковите изображения и
панхроматичните изображения.
• „24-битов“ истински цвят (True color), цветни композитни многоканални изображения. Обикновено всеки цвят има 3 компонента, цветовият
модел RGB 24-битовият цвят използва по 8 бита (от 0 до 255) за представяне
на червено, синьо и зелено.

а)

б)

в)

Фиг. 1. Спътниково изображение на Черно море,
представено с различни цветови модели
а) черно-бяло; б) нюанси на сивото; в) истински цвят
За извличане на повече информация от спътниковите изображения
се използват различни цветови модели RGB (червено, зелено и синьо),
CMY (магента, циан и жълт), HSI (яркост, оттенък и насищане), HSL и
HSV и др. Използват се и много комбинации от канали за подчертаване
на различни особености на наблюдаваните обекти от земната повърхност
[M. Chaumont & W. Puech, 2007; Xiang Y. еt all, 2008; Reinhard E. еt all,
2001; Tsai V., 2006; Viscarra Rossel R. еt all, 2006; Mohy H. еt all, 2017;
Ganeva D. 2018; Sovdat, B. еt all, 2019].
2. Мултиспектрални изображения в цветовото пространство на
RGB модел
Силата на мултиспектралния сензор е в това, че той регистрира енергия (светлина) от Слънцето, отразена от обектите на земната повърхност
обратно към сензора, в различна дължина на вълната в зависимост от състава и свойствата им. Мултиспектралните изображения съдържат спектрална
информация, невидима за човешкото око. За решаването на този проблем
съществуват два основни подхода: невидимите канали (или комбинация от
тях) да се покажат като видими (червен, зелен или син) или да се изобрази с
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цвят от палитрата, индексът на който се изчислява въз основа на интензитета на цветовете в невидимия спектър (Фиг. 2). Освен за показване каналите,
невидими в оптическия диапазон, могат да се използват съвместно с цветовите канали при математическата обработка за решаване на задачи за дешифриране и анализ на изображенията. Това означава, че можем да вземем,
например спектрални канали 5, 6, 7 (или 7-6-5) и да ги подредим в цветовото пространство на RGB така, че на компютърния екран да визуализират
инфрачервена и близка инфрачервена светлина, която не можем да видим в
реални условия (Табл. 1, Табл. 2). В [Мардиросян Г., 2015] са дадени някои
от най-използваните дължини на вълните на спектрални диапазони, в които
най-добре се изучават някои природни обекти и явления.

а)

б)

в)

Фиг. 2. Мултиспектрално спътниково изображение
от Landsat 8 на района на яз. Искър,
а) комбинация от канали 5, 6, 11 (близък инфрачервен (0.85-0.88 µm),
среден инфрачервен SWIR (1,57-1,65 µm) и термичен инфрачервен
TIRS 2 (11.5-12.51 µm);
б) близък инфрачервен канал (0.85-0.88 µm) в нюанси на сивото;
в) близък инфрачервен канал (0.85-0.88 µm) в
цветна палитра синьо-червено
Таблица 1. Спектрални канали на спътника Landsat 8
Номер на
спектралния
канал

Дължини на
вълната (µ)

Номер на
спектралния канал

Дължини на вълната (µ)

1
2
3
4
5

0.433-0.453
0.450-0.515
0.525-0.600
0.630-0.680
0.845-0.885

6
7
8
9
10

1.560-1.660
2.100-2.300
0.500-0.680
1.360-1.390
10.06-11.02
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12

Таблица 2. Визуализиране на изображения от спътника
Landsat 8 в RGB модел и описание на някои от най-използваните
комбинация при наблюдаване на параметри на природни обекти

Визуализация / Описание на
RGB
характерни
комбинация1
наблюдавани параметри
Реални цветове – естествено цветно
изображение, единствен недостатък при тази комбинация е, че тя е
432
чувствителна към атмосферни смущения, така че понякога изображенията изглеждат мъгляви.
Псевдоцветове за урбанизирани територии; много полезна комбинация за
визуализиране на градска среда.

Инфрачервени цветове за състоянието
на растителността. Това е много често
използвана комбинация при дистанционно проучване, когато се изследва
растителност, селскостопански култури
и влажни зони.
Псевдоцветове за земеделие. Тази
комбинация от канали е полезна за
наблюдение на селскостопански
култури, които се открояват с реални зелени цветове. Голата земя е
в пурпурен цвят, а растителността,
различна от културните растения, е
в по-приглушени нюанси на зелено.

Псевдоцветове за определяне на здравословен статус на растителността.

Изображения2
от Landsat 8

*

764
**

543
*

652
***

562
*

1

https://gisgeography.com/landsat-8-bands-combinations/

Изображенията са от територията на Р. България (*района на яз. Искър,
**гр. София и ***Централна Северна България)
2
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Псевдоцветове, използвани при изготвяне на вегетационен анализ и
проследяване развитието на растителността.

654

Псевдоцветове за границата земя/
вода. В тази комбинация земята се
появява в нюанси на оранжево и зелено, ледът се откроява като силен
магентен цвят, а водата се появява в
сини нюанси.

564

Псевдоцветове за геология. Тази комбинация от канали е особено полезна
за идентифициране на геоложки образувания, литоложки особености и
разломи.

762

Псевдоцветове за наблюдение на замърсяване. Тази комбинация е от канали с добро атмосферно проникване.

765

Реални цветове, без влиянието на атмосферата; растителността се проявява в по-реални нюанси на зелено.
Тази комбинация от канали е използвана за глобалната мозайка Landsat,
създадена от НАСА.
Късовълнови инфрачервени псевдоцветове. Тази комбинация не
включва видими канали, но осигурява най-доброто проникване в атмосферата. Бреговите линии и бреговете
са добре дефинирани. Може да се
използва за намиране на текстурни и
влажни характеристики на почвите.
Растителността изглежда синя.
Псевдоцветове за батиметрия; комбинацията от каналите се използва при
крайбрежни, батиметрични и аерозолни проучвания, защото отразява синьото и теменуженото и се прави оценка на суспендираните утайки във вода.

*

*

*

*

753
*

745
*

431
*
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Заключение
Използването на различните комбинации от канали не е обвързано със сензора на спътника, както са примерните данни от Landsat 8 OLI
(Operational Land Imager) или TIRS (Thermal Infrared Sensor) сензор, а е
свързано с различните отражателни характеристики на природните обекти и
каналите, в които поглъщат и отразяват слънчевата радиация [Мардиросян
Г., 2015, Мишев Д., 1991]. Същите комбинации, съобразени със съответните
канали на различните сензори, могат да се прилагат и при използване на
изображения от различни спътници. Единствено трябва да се знае техните
канали в кои спектрални диапазони са. Такива изображения могат да бъдат
както от свободно разпространявани от серията спътници Landsat 4, 5, 7 и
8, Sentinel-2a и 2b, Sentinel-3, Terra и Aqua, Proba-V, така и от комерсиални
спътници като RapidEye, Spot 1-7 и др.
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Резюме: Настоящето изследване е свързано с разработването на географска информационна система (ГИС) за изследване на антропогенното натоварване на карстовите системи в България чрез анализиране на характерни моделни райони. Избрани са пет моделни района,
характеризиращи различните видове карстови системи в контекста
на политическите, социално-икономическите и глобални промени.
Изследването е част от работата по проект „Съвременни въздействия
на глобалните промени върху еволюцията на карста (на базата на интегрирания мониторинг в моделни карстови геосистеми в България)“
към Фонд „Научни изследвания“.
Ключови думи: ГИС, карстови системи, земното покритие, дистанционни
изследвания

Abstract: This paper is focusing on the development of geographic information system (GIS) which aim is to facilitate the study of anthropogenic
influence on karst systems in Bulgaria by analysing characteristic model
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areas. Five model areas are selected representing different types of karst
systems in the context of the political, socio-economic, and global changes. This study is part of the project „Current impacts of global changes
on evolution of karst (based on the i ntegrated monitoring of model karst
geosystems in Bulgaria)”, Science Research Fund.
Keywords: GIS, karst systems, land cover, remote sensing

Въведение
ГИС технологиите намират все повече приложения в съвременното
общество. Необходимостта от по-ефективно електронно управление и обработка на огромния обем от данни и информация, получавани за околната
среда, налага внедряването и използването на Географски информационни
системи като основен инструмент. Данните, с които борави ГИС, предоставят информация за пространственото положение; това от своя страна е
предимство при научните изследвания на различни природни образувания.
Управлението, съхраняването и поддържането на природните ресурси придобива все по-голямо значение в днешния свят на сериозни климатични и
екологични проблеми. ГИС технологиите имат важна роля в този процес,
подпомагайки както генерирането на данни, така и осигуряването на релевантна информация. Заедно с дистанционните изследвания, те дават една
уникална възможност за анализ и изследване на околната среда.
Директивата на Европейския съюз INSPIRE за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност [оф.
вестн. на ЕС] задължава всички страни членки да изградят геопортал с определен набор от задължителни геопространствени данни.
Карстовите територии са интересни както от научна гледна точка,
така те имат и широк обществен интерес със своето екологично, туристическо и образователно значение, но поради своя характер, са силно уязвими
от човешкото въздействие както пряко, така и косвено [Костова Б. и др.,
2013; Костова Б., Р. Берберова, 2016; Костова Б., Р. Берберова, 2017; Костова
Б. и др., 2018]. Това определя необходимостта те да бъдат определени като
защитени територии, а това от своя страна налага тяхното пространствено
изучаване [Попов В., 1976; Попов В., 1970; Angelova D., 2003; Андрейчук
В., П. Стефанов, 2006; Димитров, В. и др. 2019].
1. Обект на изследване – карстовите геосистеми в България и тяхното изследване чрез използване на географски информационни системи и
данни от дистанционни изследвания.
2. Данни и методи1
Използвани са данни от следните онлайн геопространствени информационни системи със свободен достъп:
1

Достъпът до геобазите данни е даден в литературата – Интернет източници.
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- ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) – глобален дигитален
модел на релефа с пространствена разделителна способност 30 m, генериран от радиометъра ASTER на спътника Terra;
- CORINE Land Cover (CLC) по програмата Copernicus – набор от данни
за земното покритие за 1990, 2000, 2006, 2012, 2018 г. и неговото изменение
(Corine Land Cover Change, LCC) за периодите: 1990 – 2000, 2000 – 2006, 2006
– 2012, 2012 – 2018, генерирани са от редица спътници Landsat-5 MSS / TM,
Landsat-7 ETM, Landsat-8, SPOT-4/5, IRS P6 LISS III, RapidEye и Sentinel-2;
- Натура 2000 – съдържаща данни за защитени територии по директивата за птиците и по директивата за местообитанията.
Използвани са ГИС базирани модели за обработка, пространствен
анализ и статистика на данните за всеки от карстовите моделни райони
(КМР) на ниво землища. Чрез пивот таблици (Pivot table), от големите масиви от данни са извлечени обобщени справки и на тази основа ще се направят
анализи за пространствените взаимовръзки на типовете земно покритие/земеползване и тяхната промяна за периода 1990 – 2018 г. и карста.
3. Описание на ГИС базата данни
Изборът на моделните райони е свързан с различния характер на карстовите геостеми, административното и геопространственото разположение и антропогенния натиск [B. Андрейчук, П. Стефанов, 2006].

115,05 km2 343,08 km2 39,40 km2

а)

909,37 km2

341,42 km2

б)

в)
Фиг. 1. а) Местоположение и б) административно покритие и площ
на избраните моделни карстови райони в България
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МКР 1 попада в Старопланинската област, МКР2 и МКР3 – в Дунавската равнина, а МКР 4 и МКР 5 са представители на карста в Рило-Родопския масив (Фиг. 1а). Тяхната площ е различна и в границите им попадат
различен брой общини (Фиг. 1б) и землища (Фиг. 1в), което поражда и различен антропогенен натиск.
При провеждане на настоящето изследване е създадена ГИС база данни – KARST.gdb с набор от референтни векторни и растерни слоеве.

Фиг. 2. Структурна схема и описание на
ГИС базата данни – KARST.gdb
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Фиг. 3. Тематични карти по ГИС проект за
изследване на карста в Р. България
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Това са слоеве с: административни граници (на области, общини, землища, населени места и държавна граница), водни обекти (езера, язовири и
речна мрежа), контур на моделните райони, защитени територии по Натура
2000 (по директивата за птиците, по директивата за местообитанията), векторни слоеве от КОРИНЕ земно покритие за 1990, 2000, 2006, 2012, 2018
г. и изменението на земното покритие за периодите: 1990 – 2000, 2000 –
2006, 2006 – 2012, 2012 – 2018 г., дигитален модел на релефа (височинни
пояси) с пространствена разделителна способност 30 m. Калкулирани са
редица морфометрични характеристики на релефа – действителни наклони на склона, изложение на склона и типове релеф. Данни за физическите
блокове. Данните са от онлайн геопространствени информационни системи
със свободен достъп.
Заключение
Добре организираната и пълна пространствена база данни е стабилна
основа за по-нататъшни изследвания на развитието на карстовите системи,
влиянието на човешката дейност и спецификата на климатичните фактори,
формиращи карста. Характерът на релефа и неговите морфометрични характеристики, пространственото и административното разположение на карстовите райони се отразяват върху тяхното развитие и изменение във времето.
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Резюме: Авторът на този доклад разглежда основни концепции в областта на винения туризъм. Теоретичните идеи, залегнали в основата
на икономика на културата, имат за цел да пресъздават динамиката на
икономически и културни процеси в туристическата индустрия. В първата част на доклада са рамкирани тематични постановки за ролята на
културата и икономиката във винената индустрия като предпоставки
за развитие на винен туризъм. По-нататък, с помощта на теоретични
постановки от културната икономика, се анализират аспекти на емоционалния, практическия и интелектуалния опит при винените културни
ландшафти. Тематичното изследване обобщава резултата за актуално
културно и икономическо положение на винения туризъм в отношение
с българските природни и антропогенни туристически ресурси.
Ключови думи: природа, култура, ландшафт, маршрут, турист

Abstract: The author of this report examines basic concepts in the field of
wine tourism. The main theoretical ideas, embedded in the cultural economics, aim to represent the dynamics of economic and cultural processes in the
tourism industry. The first part of the report outlines thematic assumptions
about the role of culture and economy in the wine industry as prerequisites
for the development of wine tourism. Therefore, aspects of the emotional,
practical and intellectual experience of wine cultural landscapes are analyzed using theoretical statements in the cultural economics. The thematic study
summarizes the result of the current cultural and economic situation of wine
tourism in relation to Bulgarian natural and anthropogenic tourism resources.
Keywords: nature, culture, landscape, itinerary, tourist
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Предварителни записки за позициониране на винена култура и
туристическа индустрия
За последните три десетилетия българската туристическа индустрия
разполага с богата база от научноизследователски документи, икономически
анализи, актуални маркетингови стратегии [Воденска, 2006; Доганов, 1994;
Костов, 2001; Михайлов, 2005; Попйорданов, 2003]. Формирането на винената култура у българина в исторически контекст е свързана с икономически и културни аспекти, а развитието на българската винена индустрия
има динамична обвързаност с миналото. През всички важни исторически
периоди българските лозари и винари запазват митологизираната слава на
тракийския бог на виното Загрей. За полувековното свободно съществуване на българския народ в Царство България българското винопроизводство
придобива популярност. Ентусиазирани млади българи изучават постиженията на лозарството и винарството в Европа, като внедряват придобития
интелектуален потенциал на родна земя.
Влиянието на социално-политическите контексти от миналото в
днешната държавност, както и последвалата поземлена реформа дават
предпоставки за икономическо разглеждане на ефекта и последствията,
свързани с българското лозарство и винопроизводство. Благодарение на
европейски организации и програми за международно развитие, подпомагащи икономическото, образователното и социално подобряване на качеството на живота и насърчаване на заетостта в България [Нешков, 2009;
Маринов, 2009], постепенно към идеята за винен туризъм се очертават и
тематични туристически маршрути1.
За да разберем актуалните антропогенни туристически ресурси в България, за нас е необходимо да обговаряме концепцията за „култура“ от гледна точка на антропологията. Като изхождаме от идеите за култури, процесите на означаване имат времево и пространствено измерение [Geertz, 1993].
Тези процеси са структурирани като културни сфери и улесняват културологичните анализи при работа със съвременното понятие за култура, обобщено с две културологични сфери, първостепенна и второстепенна. Първостепенната сфера обхваща ритуализирани модели на комуникация и чувство
за принадлежност и съпричастност у индивидите в малки комуникативни
реалии, докато при второстепенната културологична сфера са застъпени
културни модели за комуникация на макрониво, включващи области от политология, икономика и образование, които са практикувани чрез обществено установени форми на официална комуникация и взаимодействие. Като
Съвременното развитие на винения туризъм е своеобразно продължение на установена традиция за тематично посрещане на групи туристи на „Балкантурист“ в гр.
Лясковец, региона на Дунавската равнина, преди 50 години – б.а.
1
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допълнение, формите на интелектуално взаимодействие при винения туризъм са практически невъзможни без основополагащите характеристики от
първостепенната сфера, затова защото културата облагородява съвместните
действия на индивидите в социума и придава качествена специфика на техните действия [MacCannell, 1999; Костадинова, 2012].
Към тези предварителни бележки, свързани с култура и вино, можем
да добавим с обобщени термини и изследователското поле на семиотика
на културата, с което обхващаме културологично следните динамични семантични области. В основата на културата са разположени ценностите,
с които научно говорим за устойчиво развитие в туризма. На следващ изследователски етап обръщаме внимание на ритуалите в дадена социетална група, които имат проявление в колективните дейности и са социално
важни за ценностите на културата. Като резултат на изследване на първите два етапа, можем да разгледаме и дейността на актантите в туризма,
интелигентните туристически агенти2, притежаващи ценни исторически
характеристики и служещи за ролеви модели в дадена култура, напр. винената. А за да изследваме и последната динамична област – символите, е
необходимо да имаме за даденост, че те най-лесно се променят в културата3. Затова и анализирането на винената култура е в постоянен семантичен
процес. Туристическите послания работят със символите, употребяват думите, жестовете, образите и обектите, като същевременно подпомагат интелигентните туристически агенти да се разбират помежду си и да заемат
символната активна роля в градивното участие на тази лесно променлива
част на винената култура.
Оптимистична постановка за българския винен туризъм
Благодарение на природните ресурси в България, както и на близостта до европейски държави, които, от икономическа гледна точка, изпращат
туристи, българският винен туризъм има потенциална възможност за развитие. Затова и този вид туризъм има нужда от съвременни митологизирани
истории за виното. Тази маркетингова стратегия предполага привличане на
Обобщаващият израз „интелигентен бизнес агент“, съотнесен до природни и
антропогенни туристически ресурси в контекста на туристическата индустрия,
дава възможност за изпълване с допълнително съдържание на думите туристи
и сътрудници в алтернативния туризъм с конотации за устойчиво развитие,
Велинов, 2016 – б.а.
2

3

Да допуснем, че историческата промяна/замяна на културологичното съдържание
на боговете на виното – Загрей, Дионис, Бакхус, играе динамична роля при
интерпретирането на социалната и икономическа функция на винения ландшафт за
формиране на винена култура – б.а.
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интелигентни бизнес агенти във винения туризъм и за конструиране на туристически пакет [Маринов, 2009; Софранова, 2015].
Като се има предвид конкуренцията на бързоразвиващите се в областта
на винения туризъм държави, както и понятията за легендарни лозя, тероари и философия на избата, развитието на подобен вид туризъм в български
условия е обект на икономически, политически и културологични дискусии.
На този етап, обобщено, с това се очертават и изследователските подходи в
две направления – култура и икономика на туризма, за да бъдат изведени в
научното пространство културните и икономически механизми за цялостно
възпроизводство на продукта на винения туризъм4.
Сегашността на винения турист е в постоянна актуализация на съвременната форма за мобилност. Мобилността на интелигентния винен турист
помага за неговото преминаване през времето и пространството на винените културни ландшафти с помощта на изключително динамична социално-икономическа съпоставителна система. Не е изненадващо, че туристите
в днешно време, които са тръгнали по определени винени маршрути, търсят
динамичен контакт със заобикалящата ги среда. Но не бива да се пренебрегва социалната функция на винения туризъм, която играе съществена
роля при създаване и реализиране на специфични продукти и услуги, които
придобиват елитарен характер. Така виненият туризъм има и селективна
социална функция при предлагането на винени маршрути, а също и при
провеждане на специализирани конференции и форуми за вино.
Международното икономическо значение на винения туризъм е свързано със значителни валутни приходи, а за съвременния български пазар
икономическата реализация на туристически потребности при този вид туризъм изисква платежоспособни туристи. Затова на следваща икономическа
позиция е връзката с потреблението на хранителни и нехранителни стоки с
високо качество, което е свързано и с пример от практиката – дегустация
на висок клас вино в изискани кристални чаши е придружена от гурме кухня5. Това насочва и към маркетинговото осмисляне на териториалното разпределение на продажбите в съответния културен ландшафт. С тези кратки
съпоставителни примери, от друга страна, се прави първоначален извод, че
виненият туризъм оказва многопластово въздействие върху икономическия
растеж и отваря разнообразие от възможности за предприемачество в рамките на български условия [Маринов, 2009].
От икономическа гледна точка туристите са таргетирани според целите
и дейностите на техните пътувания. Непрекъснатото обогатяване на туризма
4

Вж. Маринов, 2009, 186-187 – б.а.

5

Гурме кухня, от френски, се конотира с кулинарно изкуство и напитки – б.а.
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по съдържание провокира у туристите и желание за индивидуално културно
обогатяване, като поставя в динамичен процес на видоизменяне туристически
потребности и мотивации за пътуване. И тук актуалният въпрос е свързан с
това от какви туристи има нужда българският туризъм за предлагане на винени маршрути. Взаимовръзката между култура и икономика е основополагаща
за таргетиране на туристите [Нешков, 2009; Велинов, 2016].
С развитието на винения туризъм се ангажират в икономически оборот природните ресурси, които представляват национално богатство. Нещо
повече, устойчивото развитие на българските природни ресурси е предпоставка за икономическото развитие на културните ландшафти и винени
маршрути през цялата година. Виненият туризъм няма изразен сезонен характер, освен ако виненият маршрут не залага на определен винен фестивал
или фолклорен празник. Така той допринася за опознаване на посетения
регион с неговите забележителности по всяко време на годината. Затова от
съществено значение за маркетинговата стратегия е избата да бъде включена в конкретния винен маршрут, което се отразява на популярността на
региона и заетостта на туристическата база. При добре разработена маркетингова стратегия не е изключено валутните постъпления да бъдат до пет
пъти по-високи от средните на един турист, защото повечето участници са
специалисти в областта, а мотивираните посетители на винени маршрути
имат високи доходи. Не е за пренебрегване също така и фактът, че на посетеното туристическо място има процеси на допълнително заплащане на
такси. По този начин обобщаваме и профила на участниците, които са с
конкретна цел за посещение, но и други, чиято цел е свързана с обикновен
интерес към винената култура [Нешков, 2009: 14-16].
Хипотези на базата на взаимовръзката между култура и
винен туризъм
Винарството в България извежда на преден план богато съдържание
на маркетингови стратегии за винения туризъм. За положителното функциониране и интегриране на интересите на всички интелигентни бизнес агенти
е необходимо да се определи сложността на организацията и управлението
на този вид туризъм при динамичните конкурентни условия.
Ако приемем хипотетично, че интелектуалният опит е в основата на
изградения профил за съвременния винен турист, то с това се ангажираме
да очертаем и граничните състояния за придобиване на този опит, който е
свързан с интерес към историята на виното, сортовете, класификация по
райони, дегустаторски умения, информация за различни кухни и тенденции
при готвенето, усет за комбиниране на виното с храната.
В това своеобразно семиотично пространство на обмен на изследователски идеи интелигентният бизнес агент взаимодейства с помощта на
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понятия като асоцииране, териториалност, темпоралност и образование. За
развитието на винения туризъм, както и за неговата актуалност сред съвременните туристи, е необходимо успоредно с това да бъдат обговаряни и културни ценности с познавателен и емоционален ефект.
Затова и производството на туристически продукт на винения туризъм изисква своеобразна предварителна подготовка, която е съвкупност от
следните компоненти: извършване на маркетингови проучвания за целесъобразността от посещение в даден винен регион, оценка на ресурсите и
степен на очаквана възвръщаемост на направените разходи, маркиране на
винени маршрути, потребност от кадри и степен на квалификация на персоналния състав, разясняване на спецификата на туристическия продукт сред
местното население на дадения регион [Маринов, 2009: 185-187].
Нещо повече, имаме основание да допуснем, че мястото, времето, условията и обхватът на туристическия продукт участват активно в съвременните икономически отношения и механизми, диктувани от тенденциите за
развитие на винения туризъм. Като резултат, той има потенциала да изпълва
с актуално съдържание социално-икономическите отношения, свързани с
покупко-продажба на неговия продукт. По този начин неговият обхват на
пазара непрекъснато се обогатява с нови атрактивни туристически услуги,
които срещат пазарните интереси на културни институции и транспортни
фирми, на хотелиерството и ресторантьорството.
При разработването на винени маршрути туризмът и винената култура имат основна икономическа функция, за която образователната роля
на винопроизводството съдейства при създаването на тематични маршрути
за туриста от големия град към винените туристически региони. Така се
обособяват и икономически предпоставки за интелигентна маркетингова
стратегия, насочена към онези туристи, които търсят атрактивни културни ландшафти с добре организирани винени маршрути на носталгията и
отношение към кулинарните традиции в България. А ролята на културната
икономика при винения туризъм е изразена в реорганизиране на гранични състояния, свързани с адекватно промотиране на състоянието и потенциала на винените региони за придобиване на емоционален, практически
и интелектуален опит. Преминавайки през трите фази на опита, туристът
търси комуникация с трансформация на сегашността, при която процесът е
в автентичното преживяване на туристическия продукт в минало време. Разказването на любопитни исторически факти за виното, както и история на
винения тероар са част от основни маркетингови стратегии, с помощта на
които туристът придобива интелектуален опит, като разбира и обучителния
елемент при дегустацията на вино.
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Друга хипотеза за развитие на винения туризъм може да бъде открита
и при анализа на културно-исторически паметници и забележителности6,
които подпомагат интелектуалната дейност и емоционален опит на туриста
по време на престой във винарска изба. Успешната образователна маркетингова стратегия може да бъде насочена както към туристи със специфични потребности, така и към туристи с общ познавателен интерес относно
винения маршрут. Затова и опознаването на винения ландшафт е първата
образователна стъпка към опазване на местните туристически ресурси от
страна на слабо мотивираните туристи. При туристическия пазар на винените маршрути ясно се очертава съотношението между икономически и социални функции. Осигуряването на полезна информация за конкретен винен маршрут има своеобразна функция да подпомогне и социалния статус
на слабо мотивирания турист отвъд икономическите подбуди при винената
индустрия с висок клас на винопроизводство.
Обсъждане и възможности за бъдещи изследвания
Сегашността на винения туризъм изисква по-висши политически и
икономически интереси7, които с помощта на интелигентна маркетингова стратегия да изведат идеята за качествено българско вино на световно
ниво. Обсъждането на икономическите и културни аспекти в областта на
винения туризъм показват изключително важната роля на маркетинговите
стратегии за международно утвърждаване на българските винени маршрути
в туристическата индустрия [Воденска, 2006; Костов, 1994; Маринов, 2009;
Михайлов, 2005; Нешков, 2009; Попйорданов, 2003], а като допълнение към
възможностите за потенциални бъдещи изследвания разполагаме и с полезен анализ за винената индустрия на Балканите, с който се поставя въпросът
за гранични състояния на уникалните балкански тероари за винени сортове
грозде [Софранова, 2015].
Така и разглеждането на културното значение на „чие е това вино“ за
развитието на винения туризъм дава основание да бъде формулиран изводът,
че този вид туристическа дейност позволява разширяването на културните
Тук може да бъде добавен примерът със значението на възроденото туристическо
движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“, а като допълнение към културно-историческата роля на природните и антропогенни ресурси, изброяване на следните негови два обекта: Кордопулова къща, № 4, построена
през 1754 г.; или, специфичните характеристики на галерия „Прилепите“, място за
отлежаване на качествени вина в пещера Магура, № 14 – б.а.
6

Оформено е становището, че този амбициозен за България проект изисква интелектуален опит за специфичен продукт, напр. посещение на изба с добре премерени
мащаби, създадена с вкус и с идея да посреща туристи на висока цена – б.а.
7
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връзки между отделните балкански държави, което определя и изходни бъдещи позиции по дискутираната проблематика за създаване на правна рамка
за устойчиво развитие на винения туризъм. Всички стопански и културни
дейности в посетения винен ландшафт е необходимо да са съгласувани с
пределния капацитет на природните ресурси.
Нещо повече, потребността от привличане на чуждестранни и местни инвеститори изисква подобряване на икономическия и културен механизъм, затова защото политиката с винената индустрия също е функция и
на културната политика. Степента на икономическото развитие се отразява
върху мотивацията на туристическите пътувания, а това води до развитие на
конкурентен винен регион с конкурентни туристически обекти – винарни и
зали за дегустации.
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Резюме: В условията на бързо променящата се социална и природна
среда висшето образование е призвано да изпълнява много сложна и
многопосочна по характер роля в процеса на устойчиво развитие. Целта на статията е да сподели вариант на обучение за устойчиво развитие
и околна среда чрез примери за проблемно-ситуационни методи.
Ключови думи: обучение, устойчиво развитие, околна среда

Abstract: In a rapidly changing social and natural environment, higher
education is called upon to play a very complex and multi-faceted role
in the process of sustainable development.The purpose of the article is to
share a training option for sustainable development and the environment
through examples of problem – situation methods.
Keywords: training, sustainable development, environment

https://doi.org/10.33919/ansd.19.1.7

67

Годишник на департамент „Природни науки“, 2018–2019

Въведение
Днес, повече от всякога, от една страна, чрез реформата в образователната система, се цели модерна и динамично развита система, която да се
превърне в основен фактор за икономически растеж и устойчиво развитие,
а от друга – усилията на политиката за сигурност в отношенията „човек –
природа“ се насочват към създаване на работеща система за овладяване и
преодоляване на различни по произход бедствия и заплахи чрез активното
съдействие на образованието.
1. Обучението като педагогически процес
Спецификата на учебния процес във висшите училища се състои в
трите му взаимно свързани компонента:
• основни допускания относно учащи и процеса на учене;
• 12 „очевидни особености“ на обучението във висщите училища;
• образователната рамка като андрогогически процес.
Теоретичните интерпретации на понятието обучение продължават и в
наши дни. Авторитетни чужди и наши педагози насочват вниманието главно към т. нар. „личностноориентирано обучение“ и неговите детерминанти,
т.е. „обучение като отражение на хуманната същност на педагогическите
явления, изграждане на субект – субектни отношения, като участниците са
в роля на партньори“. Общопризнато е твърдението, че обучението е сложен
обект на изследване, защото възприемано непосредствено, то е тоталност, в
смисъл на цялостност и нито един модел не може да го обясни изцяло. Според М. Андреев „обучението е обект на изследване на много науки, но като
че ли най-трудно се разграничават предмета на дидактиката и психологията
поради мнението, че обектът им „съвпада“ [Андреев, 1996].
В „Приключението учебен процес“ В. Гюрова и колектив очертават
на съвременния етап от развитие на висшето образование новите роли на
преподавателите и изискванията към тях така:
- от основен източник на знания – в само един от източниците;
- от водещи в обучението – в мениджъри на учебния процес и подпомагащи обучението на студентите;
- от „информиращи“ – в мотивиращи и провокиращи активността на
студентите в обучението, в т.ч. чрез използване на вариативни учебни методи, техники и др.;
- от преподаващи – в съветници и консултанти по професионалните
проблеми;
- от загрижени за личното си представяне – в загрижени за пълноценно учене на студентите;
- от кабинетни учени – в „граждани на съвременното информационно
общество“, „граждани на света“ [Гюрова et al., 2006].
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2. Методи на обучение
Съвременно интерпретираните дидактически методи на работа в
учебния процес са разнообразни и ефективни. Най-общо се определя от основните учебно-възпитателни цели, възрастови особености на обучаваните,
равнище на общообразователна култура и от характера на изучаваната дисциплина, а правилното им използване допринася за повишаване ефективността на учебно-познавателната дейност и за непрекъснатото актуализиране на практико- приложните компоненти на учебната дисциплина.
Методите на обучение са едни от най-съществените компоненти на
технологията на обучение с изключително сложна структура. Чрез тях се
реализират основни стратегически направления на процеса на обучение,
постигат се неговите цели и задачи. Според редица учени в областта на
педагогиката и дидактиката „от подбраните и използвани методи на преподаване и учене зависи дали с интерес обучаваните ще овладеят учебния
материал, ще отговорят на възникналите предизвикателства като на вълнуващи интелектуални перспективи в дейността си, или ще гледат на нея като
на нещо което не оставя трайни следи в съзнанието им, не е съпроводено с
творчество и духовно обогатяване“.
По същество дидактическите проблемно-ситуационни методи са
учебни методи, които служат, от една страна, за запознаване на обучаваните със знания за съдържанието на проблемните ситуации като практически
задачи в учебния процес, а от друга – изучават начините за тяхното решаване. Подходящи са за затвърдяване на знанията, развиват умения за анализ,
съдействат за ефективна интеракция между участниците в занятието и поддържат нивото на съвременните изисквания за качество на комуникацията.
Според М. Нанкова ситуационните методи като дидактически методи за изразяване на интерактивните отношения в учебния процес имат три важни
функции – познавателна, образователна и възпитателна.
Познавателната функция включва:
- формиране на нови понятия и представи чрез задълбочаване сложността на теоретическите знания;
- развитие на обхвата и удовлетворяване на по-широки познавателни
интереси и потребности.
Образователната функция включва:
- формиране на необходими за практическата дейност умения и навици;
- развитие и усъвършенстване на способностите към ефективна реализация в практическата дейност.
Възпитателната функция цели:
- издигане равнището на самовъзпитанието, спомагащо за правилна
ценностна ориентация;
- развитие на самостоятелно творческо осмисляне на учебния материал и стремеж към самообразоване;
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- активизиране на процеса на самостоятелно мислене и творческо
участие при разработване на проблемни задачи [Нанкова, 2011].
3. Дидактико-технологична реализация на обучение за устойчиво
развитие и околна среда
Дидактико-технологическата реализация на обучение за устойчиво
развитие и околна среда включва:
• цели и съдържателни аспекти на обучение;
• характеристика на технология на обучение чрез примери на проблемно-ситуационни методи;
• диагностика на процеса и резултатите.
Според В. Шивачева „проблемът за целите е с основополагащо значение за всеки вид обучение, защото те определят учебното съдържание,
формите, методите и останалите компоненти на учебния процес и са взаимносвързани с резултатите“ [Шивачева, 2011].
Целите на обучението по даден предмет/дисциплина са свързани с образователно- възпитателните цели, заложени в Закон за висше образование и
се конкретизират в учебна документация – учебни планове, учебни програми,
учебници, учебни помагала. Прилагането на обучение чрез използване на проблемно-ситуационни методи се извършва след предварително проучване сред
студенти с цел: установяване на мнение и отношение към висше образование и
реализация на пазара на труда след дипломиране; проектиране на учебни планове за изучаване на екологична сигурност във висше училище; знание за екологична сигурност и устойчиво развитие, както и изясняване и уточняване на
методика и условия за ефективно провеждане на основния експеримент. Предварителното проучване обхвана 100 студенти както следва: НБУ – департамент
„Природни науки“; УНИБИТ – катедра „Национална сигурност“ и студенти
от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – катедри „Стопанско развитие“ и „Туризъм“), като с респондентите е постигнато предварително
съгласие за доброволен принцип на участие. За основен инструментариум се
използва анкета с въпроси, тип „меню“, с предложени опции за избор и ограничено количество отворени въпроси, накратко представени така:
Блок А – общо за мнение по отношение на висше образование – един
въпрос със затворен отговор.
Блок Б – общо за оценка на организация на учебен процес – пет въпроса в т.ч. за дисциплина „Устойчиво развитие и околна среда“: три със
затворен отговор и два с отворен.
Блок В – общо за оценка и мнение относно потребности и интереси.
Oтносно въпроси за знания за екологична сигурност и устойчиво развитие и околна среда само за 20% от респондентите активността е частично
реална, а за по-голямата част тя не се случва.
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Фиг. 1. Включване на студенти в преоткриване и конструиране
на знания за екологична сигурност, устойчиво развитие и околна среда
Парадигмални основания има и в насочеността към обучение за
устойчиво развитие и околна среда като средство за формиране на такива
личностни качества у младите хора, които да им позволят в бъдеще сами
да вземат решения за подобряване на условията за живот, за разширяване и
осмисляне на разбирането за природната и обществена среда не само като
природни и антропогенни дадености, а свят, в който конфликтите в екологичната, икономическата и социалната среда водят до липса на сигурност,
което изисква знания за решение на проблемите.
Целта на курса по дисциплината „Устойчиво развитие и околна среда“,
заложена в учебна програма, е формиране на култура за устойчиво развитие и
околна среда, като част от културата на студенти със специалност „Екология“
в департамент „Природни науки“ на НБУ, а основните задачи за обучение се
свързват с усвояване на специализирани знания за същност и параметри на
устойчиво развитие, принципи, показатели и индикатори за устойчиво развитие, мащаби на проявления, опасности и заплахи за околна среда, както и формиране на интелектуални и комуникативни умения и навици и модели на поведение за справяне с конкретната практика като бъдещи професионалисти.
4. Приложни аспекти на обучение за устойчиво развитие и околна
среда на примери на проблемно-ситуационни методи
Почти всички учени, работещи в областта на теорията на казус – писането и преподаването, са единодушни в твърдението, че казусът е „случка с
послание или история, която служи да образова“. Най-често казусът се оп-
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ределя като „ситуационен, евристично-моделиращ метод“, който е универсален и се използва на всички равнища на обучението. Според Л. Георгиев
казусът е „ включването на всички обучаеми в изучаване на проблем, описан в някакъв първоначален източник, но не кодирано за разлика от учебниците и учебните помагала, които съдържат готови понятия и анализи, а са
резултат от дискутирането и внимателното слушане“, т.е. вид „активно“ упражнение [Георгиев, 2011]. Същността на занятието с решаването на казус
се състои в активизирането на мисловния процес на обучаваните на базата
на самостоятелното, творческо разшифроване на проблема и формулирането на конкретни и ефективни решения.
Като се отчитат специфичните особености на образованието като социална система и на специалността „Екология“ е необходимо изработването на
дидактически текст на казуса да е подчинено на няколко условия: да е научно
издържан, съобразно основните учебни цели; да отразява не общи проблеми, а
конкретни случаи, автентични за професионалната практика; съдържателните
данни да се актуализират непрекъснато; да стимулира интерактивното комуникиране; в съдържанието на казуса не бива да се включват излишно много
данни; в решаването на казусната задача трябва точно да се определи стратегията на задаваните въпроси, защото от вида на въпросите зависи в най-голяма
степен хода на обсъждането на решението на казуса [Гюлеметова, 2018].
Инцидентът като иновативен метод по своята същност е интерактивен метод на проблемна ситуация и се свързва с неочаквана промяна, критична ситуация, необходимост от бърза реакция на кризисна обстановка.
В практиката инцидентите и причините за тях са твърде различни и е много трудно да се формулират общовалидни правила за преодоляването им.
Управленската практика изисква сериозна подготовка за адекватна и компетентна отговорност при преодоляване на инцидентно възникнали проблеми
в ежедневната работа на специалисти по екология и околна среда. Използването на този метод изисква по-интензивна активизация на мисловния процес, по-висока степен на самостоятелно мислене, познаване на основните
понятия от други дисциплини, защото при неговото използване са налице
взаимодействия и сериозно равнище на познания от практиката.
Чрез конкретни и актуални примери от действителността за инциденти с различен произход преподавателят активира студентите в учебния процес, така че да се превърне в приключенски [Гюлеметова, 2018].
Заключение
Новото демократично и „гражданско общество“, към което се стремим, може да бъде изградено от свободомислещи, знаещи, можещи, способни на инициатива и риск хора. За тази промяна са необходими конкурентоспособни специалисти, подготвени със знания и компетенции за различни
видове житейски ситуации.
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Прилагането на интерактивните проблемно-ситуационни методи на
обучение имат важно значение за качествена промяна на образователната
среда във висшето училище, защото се постига почти пълно сливане на познавателна, образователна и възпитателна функция. Ситуационните методи
са не само подходящ „механизъм“, но стимулират практическия опит и дават възможност за „оттрениране“ на бъдещите професионални предизвикателства на реалността и по този начин за ефективност на учебния процес.
Приносите от изследването могат да се обобщят така:
• доказва необходимостта от съвременно и адекватно въвеждане на
проблемно-ситуационни методи в отговор на повика на европейски, световни
и национални институции за качество на образование във висшето училище;
• учебният процес се превръща в приключение, в което преподавателят е мениджър, а студентите участват активно в пълноценно учене;
• извършва се качествена промяна на образователната среда.
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Резюме: В този документ е представен алгоритъмът за определяне
на концентрацията на разтворен кислород в Черно море по данни от
Арго сонди. Направено е сравнение между данните от две Арго сонди, пуснати в Черно море през 2011 и 2014 година.
Ключови думи: Черно море, концентрация на кислород, алгоритъм, Арго
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Abstract: This paper presents the algorithm for determining the
concentration of dissolved oxygen in the Black Sea according to data from
Argo probes. A comparison was made between data from two Argo probes
released in the Black Sea in 2011 and 2014.
Keywords: Black sea, oxygen concentration, algorithm, Argo probe

Въведение
Черно море е едно от най-слабо изучаваните по отношение на разтворения кислород. За това е необходимо черноморските държави да се
фокусират към осъществяване на наблюдения върху концентрацията на
разтворения кислород. По този начин ще се доведе до възможност да се
направят прогнози за изменението в качеството на водите и биологичното
разнообразие на Черно море.
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Широко приложение при реализирането на мониторинга на водите в
Черно море намира използването на Арго сондите. Чрез тях могат да се събират данни за райони, в които не се организират оперативни хидрофизични
и хидрохимични наблюдения.
Изграждането на механизъм за следене на разтворения кислород в
Черно море подпомага за събирането на навременна информация, която е
нужна не само за оценката на качеството на морската вода, но и е особено
важна при анализиране на последиците за морската екосистема.
За тази цел е нужно създаването на методи и алгоритми за обработка и
оценка на получената информация за концетрацията на разтворен кислород
в Черно море по данни от Арго сондите.
Наличието на висококачествена база данни за концентрацията на разтворен кислород в морската вода ще послужи за описването на времевите
и пространствени промени във физичните, химични и биологични характеристики на водоема. Създаваната база данни за разтворен кислород може да
послужи за оптимизиране и валидиране на числените модели на биогеохимичните процеси в Черно море.
1. Алгоритъм
В началото на алгоритъма се извършва прочитане на данни от всички
файлове със записи от измерванията на температурата в Черно море чрез
съответния температурен сензор на сондата Арго.
В следващата стъпка на алгоритъма се прави проверка за достоверност на данните от измерванията на температурата в Черно море. Това е
модифицирана процедура за качествен контрол на данните от измерванията, при което се проверява съответно валидността на идентификационния
номер на платформата, дали има нереални данни за време/дата или невъзможна позиция на платформата в Черно море. Ако някои от условията в
съответните файлове не се изпълняват, то те се отстраняват и не се вземат
предвид в следващите операции.
В представения алгоритъм основното действие е насочено към изчисляване на концентрацията на кислорода по данни от измерванията с температурния сензор и термистора на сондата Арго.
Получените резултати при изчисляване на концентрацията на кислорода се подлагат на следваща проверка за невъзможни/нетипични стойности, като се използват данни от публикувани световни източници на информация за измервания на концентрацията на кислорода. Ако някои от условията не са изпълнени в съответните файлове, то те се отстраняват и не се
вземат предвид в други операции от алгоритъма.
Следващата стъпка от проверката е насочена към изчисляване на разликата между измерени чрез температурния сензор и термистора на сонда75
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та Арго концентрации на кислорода. Следва интерполиране на данните по
стандартните хоризонти.
Необходима е също така и проверка дали след изчисленията са получени други нетипични стойности за концентрацията на кислорода, като се
използват характерни за региона данни.
Допълнително се извършват тестове, при които се използват данни
от други налични измервания. Тези тестове включват проверка за наличие
на стойности, които прекомерно да превишават допустимите (спайк тест),
определяне на градиента в получени при определянето на концентрацията на кислорода данни (тест за градиент). В случайте, когато данните са
преминали през всички стъпки, тогава те се записват. Записват се също и
резултатите от тестовете при определянето на концентрацията на кислорода в Черно море на базата на стойностите на температурата, измерена чрез
температурния сензор на сондата Арго.
2. Резултати
Като пример за набиране на данни за разтворения кислород, на Фиг.
2 е представена схема на траекторията [Palazov et al., 2012] на профилиращата сонда APEX 6900804 в акваторията на Черно море. Изследваният
район е ограден с правоъгълник. С черни точки са означени местата, от
които сондата събира данни. С различни цветове са означени и метрите,
на които самата сонда се спуска, като лилавото отговаря на 0 m, зеленото
представлява дълбочина от 500-600 m и така до розовото, което съответства на 2000 m дълбочина.
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Фиг. 1. Алгоритъм за определяне на концентрацията на кислорода
в Черно море на базата на стойностите на температурата, измерена
чрез температурния сензор на сондата Арго
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Фиг. 2. Траектория на движение на профилираща сонда
APEX 6900804 в Черно море
На Фигура 3 са показани двата работни цикъла на сондата. При първия сондата се спуска до дълбочина 750 m, а при втория – до 1500 m. Събирането на данните става по време на издигане на сондата на повърхността.

Фиг. 3. Работен режим на сондата
Времето на живот на сондата е около 3 години, но качеството на
данните невинаги е добро. Често има липсващи данни, откриват се също
грешки, дължащи се на нереалистично измерени стойности за налягане,
температура и соленост [E. Peneva et al, 2010].
Изчисляването на концентрацията на разтворения кислород става
чрез оптичния сензор Aandera Optode 3830. Принципът на работа на сензора
е даден в [Nikolov N., Pandelova A., 2015].
Чрез представения алгоритъм е определена концентрацията на кислорода в изследвания район на Черно море за периода април – юли 2011
година на APEX Арго сонда 6900804.
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За да се провери дали предложения алгоритъм може да се използва
за изчисляване на концетрацията на ратворен кислород, е направено сравнение между получените данни от Арго сонда 6900804 и друга Арго сонда
6901896. Траекторията и получените стойности на разтворения кислород
за сонда 6901896 са дадени в [http://www.ifremer.fr/co-argoFloats/float?detai
l=false&ptfCode=6901896&active=true&ocean=A&lang=en&techChart=false].
На Фиг. 4 са представени времеви вариации между стойностите на
разтворения кислород от Арго сонда 6900804 (син цвят) за периода април
– юли 2011 г. и 6901896 (червен цвят) за същия период, но през 2014 г. Получените стойности са за повърхностния слой (5 m).
От графиката се вижда, че стойностите за разтворен кислород и за
двете сонди са почти еднакви. Максимумът на концентрацията на разтворения кислород е 332 μM през месец април, а минимум от 215μM се наблюдава през юни. Това доказва приложимостта на предложения алгоритъм
за изчисляване на концентрацията на разтворен кислород в Черно море по
данни от Арго сонда.

Фиг. 4. Времеви вариации на стойностите на разтворения
кислород за сонда 6900804 и 6901896
Заключение
Арго сондите са модерен метод за изследване на разтворения кислород в соленоводни басейни. Те предоставят широк набор от данни във времето и пространството. Важно е да се следи постоянно и в реално време
каква е концетрацията на разтворен кислород, т.к. липсата му води до намаляване на многообразието на екосистемата.
Предложеният алгоритъм може да се използва за изчисляване на концетрацията на разтворен кислород в морските басейни. По този начин се
дава оценка в реално време на получените данн
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Резюме: Разработката представя обзорен преглед на настъпили
кризисни събития от природни процеси и явления на територията на
страната ни. Проучени са официални данни на Националния статистически институт, които обхващат периода от 2010 – 2018 г. Резултатите показват, че природните бедствия са сред водещите причини
за появата на кризи. Над половината от отчетените кризи с природен
характер са следствие на наводнения.
Ключови думи: кризисни събития,
статистически данни, 2010 – 2018 г.
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Abstract: The paper presents an overview of the occurrence of crisis
events from natural processes and phenomena in our country. Official data
from the National Statistical Institute covering the period 2010–2018 were
researched. The results show that natural disasters are among the most
common causes of crises. Over half of the reported crises of a natural
origin are the result of floods.
Keywords: crises, natural disasters, Bulgaria, statistical data, 2010–2018
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Въведение
Природни процеси и явления предизвикват кризисни събития в страната ни всяка година [Берберова Р., 2012, 2014, 2018; Берберова Р., Б. Костова. 2019; Мардиросян; Мардиросян et al., 2011].
В България Националният статистически институт (НСИ) публикува
годишни данни за възникнали кризисни събития. Те са обособени в Секция
„Регионална статистика и показатели за мониторинг“, подсекция „Кризисни събития“ [НСИ, http://www.nsi.bg/node/2891]. Публикуваните от НСИ
данни за периода 2010 – 2018 г. са резултат от годишни отчети на общински
комисии за защита и подпомагане на населението при бедствия.
Целта на разработката е въз основа на данните от НСИ да се направи
обзорен преглед на настъпили кризи от природни бедствия в България за
периода 2010 – 2018 г.
1. Обект и методи
Обект на изследване са настъпили кризисни събития на територията
на Р България за деветгодишен период – от 2010 до 2018 г.
За проучването са използвани официални данни на НСИ. За целите на
настоящата разработка тези данни са обработени допълнително.
2. Резултати и дискусия
2.1. Кризисни събития в България по групи за периода 2010 – 2018 г.
По данни на НСИ за периода 2010 – 2018 г. са настъпили общо 41 348
кризисни събития, които са породени по различни причини – природни бедствия, пожари, аварии и др. (Табл. 1). Най-голям относителен дял заемат кризите, които са следствие на аварии и катастрофи (46,32%) и тези, причинени
от пожари (38,64%) (Фиг. 1). 5 969 кризи (Табл. 1) или 14,44% от тези събития (Фиг. 1) са настъпили от появата на природно бедствие в страната.
Таблица 1. Кризисни събития в България по
групи за периода 2010 – 2018 г. [НСИ]
Причина за кризисно събитие (по групи)

Брой кризи

Природни бедствия

5969

Пожари

15977

Аварии и катастрофи
Замърсявания

19151
132

Др. кризисни събития от природен и антропогенен
характер
ОБЩО

119
41348
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Фиг. 1. Относителен дял на кризите в
България по групи за периода 2010 – 2018 г.
Трябва да се вземе предвид, че част от кризите следствие на пожар,
може да са настъпили без човешка намеса, в горски или полски територии и
по тази причина е редно да бъдат отразени в групата на природните бедствия,
но от публикуваните в НСИ данни подобно разграничаване не е възможно.
В групата на други кризисни събития са отнесени и такива, които
имат природен характер (например каламитет), поради което общият брой
на кризисните събития, породени от природни явления и процеси, е дори
по-висок от посочения в Табл. 1.
2.2. Кризисни събития в България по вид природно бедствие за периода 2010 – 2018 г.
В Табл. 2 са представени данни за настъпили кризи следствие на
природно бедствие, докато техните процентни съотношения са онагледени на Фиг. 2.
Вижда се, че за периода 2010 – 2018 г. от станалите общо 5 969 броя
кризисни събития следствие на природно бедствие (Табл. 2), 55,70% (3 325
бр.) се дължат на наводнения (Фиг. 2), което ги поставя на водеща позиция
като причина за поява на кризи в тази група.
Най-малък относителен дял на причинени кризи от природен характер заемат земетресенията – 0,85% или 51 бр. (Табл. 2, Фиг. 2).
Останалите явления са както следва: вятърните бури са причина за
появата на 13,17% (786 бр.) от станалите природни кризи, свлачищата – за
9,85% (588 бр.), снежните бури и снегонавявания – 9,69% (574 бр.), заледяванията и измръзванията – 7,40% (442 бр.), градушките – 1,88% (112 бр.) и
засушаванията – 1,52% (91 бр.) (Табл. 2, Фиг. 2).
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Таблица 2. Кризисни събития в България по
вид природно бедствие по години, 2010 – 2018 г. [НСИ]
Природни
бедствия

Година
2010 2011 2012 2013 2014

Общо

2015

2016

2017

2018

20102018

Свлачища

59

76

72

51

75

125

71

32

27

588

Земетресения

12

4

22

6

4

1

2

0

0

51

Наводнения

651

382

692

547

360

266

184

159

84

3325

Вятърни бури

47

48

528

89

14

12

29

6

13

786

Градушки

16

13

14

13

8

21

5

14

8

112

Снежни бури
(снегонавявания)

103

94

93

50

26

56

87

52

13

574

Заледявания,
измръзвания

18

134

186

20

3

7

2

52

20

442

Засушавания

6

30

23

3

1

0

0

28

0

91

ОБЩО

5969

Фиг. 2. Относителен дял на кризите по вид
природно бедствие за периода 2010 – 2018 г.
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2.3. Кризисни събития в България по класификационни групи природни опасности за периода 2010 – 2018 г.
Посочените тук природни явления могат да бъдат отнесени в три условни класификационни групи на природните опасности – геоложки, хидроложки и метеорологични [Илиев-Бручев, 1994, Мардиросян, 2009; Мардиросян et al., 2011]. Групирани са както следва:
- геоложки опасности – свлачища и земетресения;
- хидроложки опасности – наводнения;
- метеорологични опасности – вятърни бури, градушки, снежни бури
и снегонавявания, заледявания и измръзвания, засушавания.
Резултатът е представен на Фиг. 3, от която се вижда, че кризите, причинени от геоложки опасности заемат 10,71%, хидроложките (представени
само от наводнения) – 55,70% и метеорологичните – 33,59%.
Близо 90% от станалите кризи се дължат на метеорологичните и хидроложки процеси и явления. Известно е, че отделните природни процеси
и явления си взаимодействат, като едно такова събитие може да провокира
или да допринесе за появата на друго [Мардиросян, 2009; Берберова Р. et
al., 2017]. Например появата на вятърна буря често е придружена и с интензивни и/или продължителни дъждове, което е предпоставка за поява на
наводнения. Или рязко покачване на температурите при сериозна снежна
покривка води до бързо снеготопене, което също е предпоставка за поява
на наводнения. Появата на наводнения може да се окаже предпоставка за
генериране на нови и/или активизиране на вече съществуващи ерозионни и
свлачищни процеси. Това ни показва, че е необходимо прилагането на комплексен подход за изучаването на тези процеси и явления.

Фиг. 3. Относителен дял на кризите по класификационни
групи опасности за периода 2010 – 2018 г.
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Заключение
Въз основа на направеното проучване на данните от НСИ за възникнали кризисни събития в страната ни за периода 2010 – 2018 г. може да се заключи, че сред основните причини за тяхната поява са природните бедствия.
Наводненията причиняват над 50% от кризите с природен характер,
следвани от вятърните бури и свлачищните процеси.
Резултатите потвърждават: (1) известни зависимости между отделните природни явления и процеси; (2) необходимостта от тяхното комплексно
изучаване с цел намаляване на тяхната поява и последиците, които нанасят.
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Резюме: Представена е информация за установените гъбни инфекции в различни видове вредни насекоми – корояди и пеперуди от
България. В 12 вида корояди и 10 вида пеперуди са идентифицирани
общо 18 вида ентомопатогенни гъби и многобройни изолати, принадлежащи към разредите Hypocreales, Eurotiales и Entomophthorales за
шейсетгодишен период. Обобщени са резултатите от лабораторни и
полеви опити, проведени с част от намерените гъбни изолати срещу
корояди и гъботворката (Lymantria dispar).
Ключови думи: ентомопатогенни гъби, корояди, пеперуди

Abstract: Information about fungal infections detected in different bark beetles and lepidopteran forest pests in Bulgaria is presented. Eighteen species
of entomopathogenic fungal species and numerous isolates of orders Hypocreales, Eurotiales и Entomophthorales have been reported from 12 bark
beetles and 10 moths within a sixty years period. The results from conduct88
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ed laboratory and field bioassays with several isolates of entomopathogenic
fungi against bark beetles and the gypsy moth were summarized.
Keywords: entomopathogenic fungi, bark beetles, lepidopteran pests

Introduction
Insect pests are a major cause of economic and aesthetic loss in forestry
systems and are of particular concern as habitats become more fragmented, land
use pressures increase, and climate change impacts forest ecosystems. Chemical
pest controls cause additional concerns about effects on non-target organisms in
treated areas and in the larger watersheds.
The most significant pests of European forests are species in the orders
Coleoptera and Lepidoptera [Day & Leather, 1997]. In the coniferous forests
of Bulgaria, bark beetles (Coleoptera: Curculionidae) and the pine processionary moth Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller), are of greatest
concern. Important pests of broadleaf forests include moths from the families
Erebidae (Lymantria dispar L., Euproctis chrysorrhoea L.), Notodontidae (Thaumetopoea processionea L.), Tortricidae and Geometridae [Zaemdzhikova et al.,
2019]. Forestry administrations are committed to reducing the use of pesticides in
the environment and to emphasizing the use of biological control agents. Therefore the research on the natural enemies of these insect pests including fungal
pathogens is of great importance.
The aim of this study is to present information about fungal infections
found in different bark beetles and lepidopteran forest pest species in Bulgaria.
1. Entomopathogenic fungi of bark beetles
Entomopathogenic fungi which attack bark beetles belong to the division
Ascomycota, order Hypocreales and Eurotiales. They infect their hosts through the
integument. The fungus proliferates throughout the insect and causes mortality of
its host. Host specificity of entomopathogenic fungi varies. While some species are
very host specific, others have a broad host range [Wegensteiner et al., 2015].
There are many reports for the occurrence of entomopathogenic fungi in
bark beetles [Wegensteiner, 2004; Wegensteiner et al., 2015]. The first publications about fungal pathogens in bark beetles were from Great Britain, Poland,
France and the Netherlands [Wegensteiner et al., 2015]. Petch [1932] reported
Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin from Hylastes ater (Paykull) in Great
Britain and Karpinski [1935], Siemaszko [1939] discovered it in Poland. Since
then the number of publications dealing with entomopathogenic fungi in bark
beetles increased and at least 13 fungal species from 15 bark beetle species were
reported by different authors [Wegensteiner et al., 2015]. Moreover entomopathogenic fungi were evaluated as bark beetles control agents. The most studied
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species was B. bassiana. Various bioassays have been conducted against different bark beetle species. First Doane [1959] reported high mortality of Scolytus
multistriatus (Marsham) caused by B. bassiana in larvae, pupae and adults of the
host. Later Novak and Samsinakova [1962] showed that B. bassiana was highly
pathogenic to Ips typographus L. Other fungi such as Metharizium anisopliae
(Metschn.) Sorokin, M. brunneum Petch and Isaria fumosorosea Wize were also
tested against different bark beetles [Wegensteiner et al., 2015]. Commercial isolates of B. bassiana were also developed and evaluated [Castrillo et al., 2011].
In Bulgaria the investigations on bark beetles pathogens started in 2005 when
Takov et al. [2006] detected B. bassiana in I. typographus. It was established in
2005 in 3 localities in Vitosha Mt. and its prevalence was very low (0.7%) [Takov
et al., 2006, 2019]. In the same host were observed also B. caledonica [Draganova
et al., 2017] and Fusarium sp. [Draganova, personal communication]. B. bassiana
was found in Ips sexdentatus (Börner) [Takov et al., 2007; Draganova et al., 2010],
Dryocoetes autographus (Ratzeburg) [Draganova et al., 2010] and Hyllurgops palliatus (Gyllenhal) [Takov et al., 2011, 2012] [Table 1]. Additionally Draganova et
al. [2010] isolated B. brongniartii from I. typographus and Isaria farinosa from I.
sexdentatus. The authors revealed totally 3 fungal species in 6 bark beetle species
collected in 4 mountains – Vitosha, Rila, Maleshevska and Rhodopes. The most
frequently found fungus of bark beetles in Bulgaria was B. bassiana followed by B.
caledonica and B. brongiartii [Table 1 and Table 2].
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Table 1. Data of insect hosts and their natural
entomopathogenic fungi reported from Bulgaria
Insects
Dendroctonus micans
(Kugelann)

Host plant *Localities Fungal pathogens
Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae
Picea abies

1

Beauveria bassiana

3

Beauveria bassiana

1

Beauveria bassiana

Reference
Draganova et al.,
2017
Draganova et al.,
2010
Draganova et al.,
2017

Dryocoetes autographus (Ratzeburg)

P. abies

Hylastes cunicularius
(Erichson)

P. abies

1

Pinus sylvestris

45

Picea abies

38

Beauveria bassiana
Takov et al., 2012
Beauveria brongniartii

Pinus sylvestris

45

Beauveria caledonica

Draganova et al.,
2017

P. sylvestris

16

Isaria farinosa
Aspergillus sp.

Takov et al., 2012

Pinus nigra

52

Hylurgops palliatus
(Gyllenhal)

Ips acuminatus
(Gyllenhal)

51
Ips sexdentatus
(Börner)

Pinus sylvestris

P. sylvestris

49

Beauveria bassiana
Draganova et al.,
Beauveria caledonica
2017
Isaria farinosa
Takov et al., 2011
Beauveria bassiana

Beauveria bassiana
Isaria farinosa
Fusarium sp.
Beauveria bassiana
Beauveria bassiana
Isaria farinosa

unpublished data
Takov et al., 2007
Takov et al., 2012
Draganova et al.,
2010

50

Beauveria bassiana
Isaria farinosa

49

Beauveria brongniartii unpublished data

3

Beauveria bassiana

4

Takov et al., 2006

Draganova et al.,
Beauveria bassiana
Beauveria brongniartii 2010

2
4

unpublished data
Draganova et al.,
Beauveria caledonica
2017
Takov et al., 2007
Beauveria bassiana
Takov et al., 2012
Aspergillus sp.

48

Beauveria bassiana

Takov et al., 2012

Orthotomicus longicolP. sylvestris
lis (Gyllenhal)

49

Beauveria bassiana

Takov et al., 2012

Taphrorychus villifrons
Fagus sylvatica
(Dufour)

5

Beauveria bassiana

Takov et al., 2012

Ips typographus (L.)

Orthotomicus erosus
(Wollaston)

Picea abies

Pinus sylvestris

Fusarium sp.
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Insects
Host plant
Tomicus minor (Hartig) P. nigra
Tomicus piniperda (L.) P. sylvestris

*Localities Fungal pathogens
8
Beauveria bassiana
47

Beauveria bassiana
Aspergillus sp.

Reference
unpublished data
Takov et al., 2012

Lepidoptera
13
Catocala nymphagoga
Quercus spp.
(Esper, 1787)

14, 53
25

Entomophaga aulicae
Beauveria bassiana
Isaria farinosa Lecanicillium sp.
Tarichium dissolvens Georgieva et al.,
Conidiobolus sp.
2014
Beauveria bassiana
Beauveria sp.

15

Beauveria sp.
Fusarium sp.

Erannis defoliaria
(Clerck)

Quercus spp.

28

Aspergillus niger
Beauveria bassiana

Draganova et al.,
2013

Eriogaster lanestris
(L.)

Crataegus sp.

33

Beauveria bassiana
Fusarium sp.

unpublished data

Euproctis chrysorrhoea (L.)

Quercus spp.
Q. frainetto

Leucoma salicis (L.)

Populus x euramericana
Quercus spp.

Lymantria dispar (L.)

Quercus
frainetto,
Q. cerris

Quercus spp.

7, 9, 10, 12,
17, 18, 26,
27, 36, 37, Entomophaga aulicae Pilaska et al., 2001
39, 40, 41,
43, 44, 46
35
Entomophaga aulicae Pilaska et al., 2018
42
23, 24

Markova and Georgiev, 1992

Beauveria bassiana
Panajotov et al.,
Beauveria globulifera
1960
Isaria farinosa

Aspergillus flavus
Aspergillus sp.
Fusarium sp.
Mucor globosus
19, 20, 21
Mirchev, 2004
Mucor mucedo
Penicillium frequentans
Scopulariopsis
brevicaulis
28

Beauveria bassiana

Draganova et al.,
2011

28, 29, 32

Beauveria bassiana
Aspergillus sp.

Draganova et al.,
2013

31, 33, 34

Beauveria bassiana
Aspergillus sp.

unpublished data

Quercus spp.
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Insects
Malacosoma neustria
(L.)

Host plant
Quercus spp.

Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schif- Pinus nigra
fermüller)
Thaumetopoea soliPistacia teretaria (Freyer)
binthus
Tortrix viridana (L.)

Quercus spp.

*Localities
32
30
6
31

Fungal pathogens
Beauveria bassiana
Fusarium sp.
Beauveria bassiana
Fusarium sp.
Beauveria bassiana
Aspergillus sp.
Fusarium sp.
Beauveria bassiana

Beauveria bassiana
11, 22, 28 Aspergillus sp.
Fusarium sp.

Reference
Draganova et al.,
2013
unpublished data
Draganova et al.,
2013
Mirchev et al.,
2012
Draganova et al.,
2013

*Localities. Vitosha Mt.: 1 – Aleko Hut, 2 – Artista Hut, 3 – Bistrishko
branishte Biosphere Reserve, 4 – Zlatni mostove Place; Lyulin Mt.: 5 – St. St.
Cyril and Methodius Monastery; Sredna gora Mt.: 6 – Banya Vill., 7 – Babek
Vill., 8 – Hisarya, 9 – Kavakliyka Vill., 10 – Koprinka Vill., 11 – Pobit kamak
Vill., 12 – Turiya Vill.; Balkan range: 13 – Elovitsa Vill., 14 – Skravena Vill.,
15 – Ravna gora Vill., 16 – Gabrovo, 17 – Kalofer, 18 – Kazanlak, 19 – Kosta
Perchevo Vill., 20 – Makresh Vill., 21 – Mramoren Vill., 22 – Plakovo Vill.;
Strandzha Mt.: 23 – Bosna Vill., 24 – Zvezdets Vill., 25 – Indzhe Voyvoda Vill.;
Sakar Mt.: 26 – Glavan Vill., 27 – Kostur Vill.; Eastern Rhodopes Mts.: 28
– Gnyazdovo Vill., 29 – Gugutka Vill., 30 – Huhla Vill., 31 – Ivaylovgrad, 32 –
Kamenets Vill., 33 – Karamfil Vill., 34 – Silen Vill, 35 – Zhenda Vill.; Western
Rhodopes Mts.: 36 – Asenovgrad, 37 – Bachkovo Vill., 38 – Beglika Place, 39
– Byala cherkva Vill., 40 – Iskra Vill., 41 – Parvomay, 42 – Pazardzhik, 43 – Perushtitsa, 44 – Ruen Vill., 45 – Yundola Vill., 46 – Zhalt kamak Vill.; Rila Mt.:
47 – Yakoruda; Maleshevska planina Mt.: 48 – Mikrevo Vill., 49 – Nikudin
Vill., 50 – Razdol Vill., 51 – Tsaparevo Vill.; Pirin Mt.: 52 – Dobrinishte Vill.;
Danubian Plain: 53 – Slavyanovo Vill.
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Table 2. List of established fungal species and their insect hosts
Entomopathogenic fungi
Aspergillus flavus Link
Aspergillus niger Tiegh.
Aspergillus sp.

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.)
Vuill.

Bark beetles

Insect hosts

Erannis defoliaria
Erannis defoliaria
Ips acuminatus
Lymantria dispar
Ips typographus
Thaumetopoea pityoTomicus piniperda
campa
Tortrix viridana
Dendroctonus micans Catocala nymphagoga
Dryocoetes autographus Erannis defoliaria
Hylastes cunicularius Eriogaster lanestris
Hylurgops palliates
Euproctis chrysorrhoea
Ips acuminatus
Leucoma salicis
Ips sexdentatus
Lymantria dispar
Ips typographus
Malacosoma neustria
Orthotomicus erosus
Thaumetopoea pityoTaphrorychus villifrons campa
Tomicus minor
Thaumetopoea solitaria
Tomicus piniperda
Tortrix viridana

Hylurgops palliates
Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch Ips sexdentatus
Ips typographus
Beauveria globulifera (Speg.) F.
Picard
Hylastes cunicularius
Beauveria caledonica Bissett &
Hylurgops palliatus
Widden
Ips typographus
Beauveria sp.
Conidiobolus sp.
Entomophaga aulicae (E. Reichardt)
Humber
Fusarium sp.

Ips acuminatus
Ips typographus

Isaria farinosa (Holmsk.) Fr.

Hylastes cunicularius
Ips acuminatus
Ips sexdentatus

Lecanicillium sp.
Mucor globosus A. Fisch.
Mucor mucedo (Tode) Spreng.
Penicillium frequentans Westling
Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.)
Bainier
Tarichium dissolvens Vosseler
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Moths
Lymantria dispar

Lymantria dispar

Catocala nymphagoga
Catocala nymphagoga
Catocala nymphagoga
Euproctis chrysorrhoea
Eriogaster lanestris
Lymantria dispar
Malacosoma neustria
Thaumetopoea
pityocampa
Tortrix viridana
Catocala nymphagoga
Lymantria dispar
Catocala nymphagoga
Lymantria dispar
Lymantria dispar
Lymantria dispar
Lymantria dispar
Catocala nymphagoga
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Laboratory experiments with fungal species against bark beetles
In 2000 Markova [2000] performed laboratory experiments with Beauveria bassiana, Verticillium lecanii (Zimm.) Viégas, Isaria farinosa and Metarhizium anisopliae against Ips typographus and showed that the bark beetle was
susceptible to these fungi.
Later Draganova et al. [2007] also conducted laboratory bioassays with
conidial suspensions of B. bassiana and Isaria farinosa isolates against I. sexdentatus and I. acuminatus. They established that 3 different isolates of B. bassiana
caused the highest lethal effect to adults of Ips sexdentatus – between 89.33 and
96.67%. The adults of I. sexdetnatus were more susceptible to the isolates of B.
bassiana than to these of I. farinosa.The results from bioassays with adults of I.
acuminatus revealed that the host was not susceptible to I. farinosa.
In other research Draganova et al. [2017] performed laboratory bioassays
using as test and control insects adults of Ips typographus. Conducted laboratory bioassays showed that mortality caused by the examined fungal isolates
to adults of I. typographus was significantly higher when compared to control
treatments. Initial effect established on the second day in the variants with 3
isolates was 26.67% ± 8.12, 23.33% ± 13.03 and 31.67% ± 13.92, respectively.
Four days after the treatment with conidial suspensions of one isolate of M.
anisopliae, and two from B. bassiana the mortality rates increased to 100%
and to 75.00% ± 13.92, respectively. Mortality rates in the variants treated with
isolates of B. bassiana were lower.
Field experiments with fungal species against bark beetles
Draganova et al. [2017] conducted the first field experiment under natural
conditions in Bulgaria with bark beetles fungal pathogens. Totally, larvae and
adults of insects belonging to 11 species were examined. The results showed that
adults and larvae of Hylastes cunicularius were the most affected by mycoses
after contact with Norway spruce logs treated with one isolate of B. bassiana
(55 specimens) and one of M. anisopliae (77 specimens). Only single numbers
of bark beetles belonging to other species were infected by entomopathogenic
fungi including Ips typographus. In this study for the first time for Bulgaria Dendroctonus micans was registered as a host of B. bassiana and natural infections
caused by B. bassiana, B. caledonica, Isaria farinosa in Hylastes cunicularius,
Dendroctonus micans and Dryocoetes autographus [Table 1, Table 2].
2. Entomopathogenic fungi of lepidopteran forest pests
The study of fungal pathogens of leidopteran pest species was provoked
in order to improve the existent strategies for their control. Entomopathogenic
fungi infecting insects of order Lepidopetra belong to the division Ascomycota,
order Hypocreales, Eurotiales and to the division Entomophthoromycota, order
Entomophthorales.
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In Bulgaria, the first report of entomopathogenic fungi in lepidopterans
was published by Panajotov et al. [1960]. The authors recorded B. bassiana, B.
globulifera and I. farinosa in larvae of the gypsy moth (Lymantria dispar). Markova and Georgiev [1992] reported B. bassiana in dead larvae of Leucoma salicis.
Later Mirchev [2004] found Scopulariopsis brevicaulis, Aspergillus flavus, Penicillium frequentans, Mucor mucedo, M. globosus, Aspergillus sp. and Fusarium
sp. which were the cause of 24.5% of mortality of L. dispar pupae. Draganova
et al. [2011] confirmed the presence of B. bassiana in L. dispar larvae and and
Mirchev et al. [2012] found it for the first time in two new hosts – Thaumetopoea
pityocampa and T. solitaria. Later Draganova et al. [2013] established B. bassiana in 6 lepidopteran species – T. pityocampa, Lymantria dispar, Malacosoma
neustria, Tortrix viridana, Erannis defoliaria and Melitaea didyma (Esper). The
most affected by this pathogen were the larvae of T. pityocampa. The fungus was
detected in 66.7% of all dead pine processionary moth larvae. Тhis fungus caused
mortality also in 7.2% of all L. dispar, 6.9% of Malacosoma neustria, 5.1% of T.
viridana and 37.5% of Erannis defoliaria collected individuals. The mycosis was
observed mainly in larvae, rarely in pupae. Besides B. bassiana these authors recorded more fungal pathogens – Aspergillus niger in E. defoliaria, Aspergilus sp.
in T. pityocampa, L. dispar and T. viridana, and Fusarium sp. in T. pityocampa,
M. neustria and T. viridana [Table 2]. B. bassiana and Fusarium sp were detected also in Eriogaster lanestris [Draganova, personal communications] [Table 1
and Table 2]. Georgieva et al. [2014] revealed 7 fungals species in another host,
Catocala nymphagoga (Esper, 1787)[Table 1 and Table2].
Using seven different isolates of B. bassiana and one of Metharisium anisopliae Draganova et al. [2010] studied the susceptibility of L. dispar larvae to
these fungi. The results of the conducted bioassays showed that these caterpillars
were tolerant to all tested isolates.
The first fungus of order Entomophthorales recorded in lepidopterans from
Bulgaria was Entomophaga aulicae [Pilarska et al., 2001]. It was observed in
2000 in high density of populations of the brown tail moth, Euproctis chrysorrhoea collected in Balkan range, Sakar, Sredna gora and Rhodopes Mountains.
The authors established the pathogen in 16 out of 72 sites with brown tail moth
infestation. E. aulicae was the main factor reducing E. chrysorrhoea population
density. E. aulicae was recorded again in 2016 in a brown tail moth population in
the region of Asenovgrad [Pilarska et al., 2018] [Table 1 and Table 2].
In order to improve the existing biological control of Lymantria dispar in
1999 in the region of Karlovo, a successful introduction of the entomopathogenic
fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & R.S. Soper was conducted in a
gypsy moth population. In 2005 strong epizootics caused by this fungus were detected in different areas of Bulgaria. In the next years several new epizootics occurred
and suppressed some strong outbreaks of the pest. As a result over the past 20 years,
almost no insecticides have been used to control L. dispar [Pilarska et al., 2016].
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In 2016 a successful release of another entomophthorous fungus, E. aulicae for control of Euproctis chrysorrhoea was performed. It was conducted in a
healthy brown tail moth population near Kardzhali and larval mortality of 19%
has been established subsequently [Pilarska et al., 2018].
Conclusion
During a sixty years period numerous isolates of 18 entomopathogenic
fungal species and representatives of 11 genera from orders Hypocreales,
Entomophthorales and Eurotiales were reported from 12 bark beetle and 10
lepidopteran species collected in 53 localities in Bulgaria. Several laboratory and
field bioassays with entomopathogenic fungi were conducted and introductions of
two entomophthoralean fungi were performed. In order to improve the biological
control of forest pest insects the research on the entomopathogenic fungi should
continue and should be intensified.
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in Lepidoptera and Orthoptera in Bulgaria
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Резюме: Четиристотин шестдесет и три гъсеници от 10 вида пеперуди, събрани от дървета и храсти през пролетта и лятото на 2017,
2018 и 2019 г. в 5 находища от Северозападна и Южна България са изследвани за наличието на микроспоридиални и гъбни патогени. Също
така са изследвани 77 екземпляра на скакалеца Poecilimon thoracicus
(Оrthoptera, Tettigoniidae), събрани от различни храсти и многогодишни растения през пролетта и лятото на 2017 г. Проведените микроскопски анализи показват наличието на микроспоридиална инфекция, причинена от Endoreticulatus poecilimonae в скакалеца Poecilimon
thoracicus и гъбна инфекция в гъсеници на Erannis defoliaria, причинена от Entomophaga auliciae. Изследванията покават, че средната
екстензивност на заразяване с микроспоридията E. poecilimonae e
57,1%. При наблюдаваната епизоотия e установена 100% заразеност
с E. auliciae. E auliciae е ефикасен гъбен патоген, който причинява
силни епизоотии и може да бъде използван като класически или подсилващ биологичен агент.
Ключови думи: микроспоридии, ентомопатогенни гъби, скакалци, пеперуди
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Abstract: Fourteen hundred and sixty three larvae of 10 lepidopteran species collected from trees and bushes in the spring and summer of 2017,
2018 and 2019 from 5 localities in Northwest and South Bulgaria were
investigated for presence of microsporidian and fungal pathogens. Also, 77
grasshopper individuals of Poecilimon thoracicus (Orthoptera, Tettiigoniidae) collected from various shrubs and perennial plants in the spring and
summer of 2017 were examined. Conducted microscopic analyses showed
the presence of microsporidian infection caused by Endoreticulatis poecilimonae in P. thoracicus and fungal infection in the larvae of mottled
umber, Erannis defoliaria caused by Entomophaga auliciae. The studies
showed that the average infection rate with the microsporidium E. poecilimonae was 57.1%. The prevalence of the fungus Entomophaga auliciae
was 100% during the observed epizootic. E. auliciae is an efficient fungal
pathogen which causes strong epizootics and can be used as classical or
augmentation biological agent.
Keywords: microsporidia, entomopathogenic fungi, grasshoppers, moths

One of the most important pest species in Bulgaria are the lepidopterans
of the families Erebidaе, Tortricidae, Geometridae, Noctuidae, Lasiocampidae
the invasive representatives of Crambidae and some grasshoppers of the order
Orthoptera, family Tettigoniidae [Zaemdzhikova et al. 2019].
The need to reduce the negative impact of insecticides and preserve biodiversity in natural ecosystems requires the search for and use of host specific
biological agents (fungi and microsporidia) and means of controlling these pests.
In order to explore the potential for the use of biological insect pest control agents, it is crucial to investigate their pathogens by examining their species
composition and distribution.
Microsporidia are obligate, intracellular pathogens infecting all major taxa
of animals. They form a sister group, Opisthosporida, of the true Fungi [Karpov
et al. 2014]. More than 90 microsporidian species are reported from insect hosts
[Solter et al. 2012]. These pathogens are regarded as candidates for classical biological control agents. So far, 14 microsporidian species have been reported
from lepidopterans (Erebidae, Tortricidae and Noctuidae) [Pilarska et al. 2015;
Vladova et al. 2017] and 3 microsporidia from grasshoppers (Tettigoniidae and
Acrididae) [Golemansky et al. 1998; Pilarska et al. 2015].
Entomopathogenic fungi are regarded also as efficient biological agents
which cause severe mortality and reduce the population density of the pest populations. In Bulgaria Draganova et al., [2004], Draganova, Lecheva [2001], Draganova et al. [2013] and Pilarska et al. [2001, 2018] have conducted investigations of the naturally occurring mycoses of butterflies and grasshoppers and
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reported 6 fungal species from Ascomycota (Hypocreales and Eurotiales) and 2
species from Entomophthoromycotina (Entomophthorales).
In this paper we present the results of studies of microsporidia and fungi of
lepidopteran and orthopteran pest from natural populations.
Material and Methods
Fourteen hundred and sixty three larvae of lepidopterans belonging to the
families Geometridae, Noctuidae, Lasiocampidae, Erebidae and Crambidae were
collected from trees and bushes in the spring and summer of 2017, 2018 and 2019
from 5 localities in Northwest and South Bulgaria [Table 1]. Seventy seven grasshopper individuals of Poecilimon thoracicus (Orthoptera, Tettiigoniidae) were collected from various shrubs and perennial plants in the spring and summer of 2017.
The collected insects were transported to the laboratory. The identification
of lepidopteran larvae was carried out according Patocka et al. [1999], Brutovsky
et al. [2004] and of the grasshoppers by Dr. Dragan Tchobanov from the Institute
of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences.
In order to prevent horizontal transmission of the pathogens prior dissections and reduce activity the collected insects were refrigerated.
Temporary microscopic preparations were prepared from the internal organs of the hosts (digestive system, reproductive system, Malpighian tubes, fat
body, silk glands) and were examined for the presence of pathogens with a Zeiss
Axiostar microscope at magnification 100 and 400x. When microsporidia were
detected, tissues of infected individuals were smeared on slides, fixed with methanol and stained with Giemsa (Sigma Diagnostic Accustain) [Becnel 2012; Solter
et al. 2012]. In the case of fungal infections the lepidopteran larvae were found
dead in one of the studied locations.
Results and Discussion
The conducted microscopic analyses of the collected insects showed the
presence of microsporidian infection caused by Endoreticulatis poecilimonae in
specimens of Poecilimon thoracicus and fungal infection in the larvae of mottled
umber, Erannis defoliaria caused by Entomophaga auliciae [Table 1]. No infections were found in the other 9 studied insect species.
Е. poecilimonae was described in 2015 by Pilarska et al. [2015] from the
same locality in Northwest Bulgaria. It infects the mid gut and gastric caeca of P.
thoracicus nymphs and adults. The spores of the microsporidium are uninucleate
measuring in average 2.58 x 1.34 μm [Fig. 1]. The species is transmitted only
horizontally [Pilarska et al. 2015]. Later Vladova et al. [2017] found again the
pathogen in this locality.
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Fig. 1. Alive spores of Endoreticulatus poecilomonae, 400x
Our studies showed that the average infection rate with E. poecilimonae
was 57.1%, which corresponds to the prevalence published by Vladova et al.
[2017]. The authors investigated the occurrence of the microsporidium within
3 years [2014 – 2016] and showed that the average infection rate was 56.1%.
Similarly to Pilarska et al. [2015] and Vladova et al. [2017] we found that
prevalence of the microsporidium increased and was highest in the end of the
feeding season of the host [Table 1].
However the density of P. thoracicus was not affected. Since the first record of the microsporidium in 2010 [Pilarska et al. 2015] it has been found almost
every year ranging from 5.7% in the beginning of May, 2011 to 94.4% in the
beginning of July, 2016 [Pilarska et al. 2015; Vladova et al. 2017]. This suggests
that the pathogen persists in the population of P. thoracicus however does not
impact seriously the host density.
The entomopathogenic fungus Entomophaga auliciae was detected in dead
larvae of Erannis defoliaria collected in 2018 in village of Otchin Dol where it
caused an epizootic [Table 1]. All larvae were hanging on the tree branches with
head down showing symptoms typical for infections caused by the fungi of order
Entomophtorales [Fig. 2]. Microscopical anlysis of the dead larvae showed the
presence of hyphae, conidia and azygospores of E. auliciae.
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Table 1. Investigated insect species and found pathogens
Insect hosts

Locality/Date

Number

Found pathogen/
Prevalence (%)

Lepidoptera
Geometridae

Erannis defoliaria

Kirkovo/5.05.2017
Slivnitsa/ 9.05.2018
Otchin Dol/14.05.2018
Levishte 22.05.2018
Panitchevo/22.05.18
Levishte/11.05.2018

15
8
56
10
5
10

–
–
Entomophaga
aulicae/100

53

–
–
–

36

–

Kirkovo/6.06.2017

7

–

Orthosia cruda

Kirkovo/5.05.2017

17

–

Orthosia miniosa
Crambidae

Kirkovo/5.05.2017

17

–

Cydalima perspectalis

Slivnitsa/1.08.2018
Slivnitsa/18.08.2019

50
48

–
–

Lasiocampidae
Erigaster lanestris
Erebidae

Levishte/5.06.2019

23

–

Lymantria dispar

Kirkovo/5.05.2017
Levishte/5.06.2018
Levishte/11.05.2019

11
20
22

–
–
–

Kirkovo/5.05.2017

55

–

Оperophtеra brumata Kirkovo/5.05.2017
Agriopis
Kirkovo/5.06.2017
leucophaearia
Agriopis aurantiaria
Noctuidae

Tortricidae
Tortiх viridana

subtotal

463
Orthoptera

Tettiigonidae
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Poecilimon
thoracicus

Levishte/30.06.2017

18

Levishte/1.07.2017

17

Levishte/9.07.2017

31

Levishte/15.07.2017

11

subtotal

77

Total

540

Endoreticulatus poecilimonae/44,4
E. poecilimonae/58,8
E. poecilimonae/61,3
E. poecilimonae/63,6
E. poecilimonae/ 57.1

Fig. 2. Dead larvae of Erannis defoliaria hanging from tree
branches full with conidia and resting spores of Entomophaga aulicae
E. auliciae is distributed in the North hemisphere and has a wide range of
lepidopteran hosts – Arctiidae, Geometriidae, Erebidae, Noctuidae, Pyralidae and
Tortricidae [Balazy, 1993]. Epizootics caused by E. auliciae was observed for the
first time in 2000 in larvae of the brown tail moth Euproctis chrysorrhoea in Bulgaria [Pilarska et al. 2001]. The authors established the pathogen in 16 out of 72
sites with brown tail moth infestation in Balkan, Sakar, Sredna Gora and Rodope
Mountains. Later E. auliciae was found again in the same host in the region of
town of Asenovgrad where it caused also a strong epizootic [Pilarska et al. 2018].
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Conclusions
Despite the lack of established microsporidian infections in the investigated lepidopteran species it is necessary to continue parasitological research by
increasing not only the number of the analyzed specimens, but also by covering a
greater number of populations of these hosts from different sites.
E. auliciae is an efficient fungal pathogen which causes strong epizootics
and can be used as classical or augmentation biological agent. The detection and
identification of new pathogens in harmful insects is a step towards the widespread use of biological approaches that conserve natural ecosystems from contamination with chemicals such as pesticides.
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Archaeological science is a discipline which is growing rapidly in its scope
and maturity. In its endeavor to understand human behavior primarily through
the material remains of past societies, archaeology has interacted more and more
with the sciences of physics, chemistry and geology. Undoubtedly, archaeology
is one of the few disciplines which interconnect the humanities and the natural
sciences. The natural sciences provide to archaeology with numerous techniques
and approaches to facilitate data analysis and interpretation, enhancing the opportunity to extract more information from the material record of past human
activity. As a result, various sub-disciplines of archeology develop: geoarchaeology, archeometallurgy, archaeometry, archeological chemistry [Pollard, Heron,
Eds., 2008; Glascock et al, Eds., 2006; Goffer, Ed., 2007; Zlateva, Kulev, 2016;
Chernih, 1978; Friede, 1992; Roberts et al. 2013].
Using the all possibility of classical archaeology and its sub-disciplines,
the Departments of Аrchaeology and Natural sciences at New Bulgarian University have created four interdisciplinary projects granted by National Science Fund
– Ministry of Education and Science, Republic of Bulgaria:
- “SARCHUS-AIR Center: Search and experimental reconstruction of ancient routes, communications and habitats using spatial analysis, archaeometry
and airborne imagery” with project coordinator prof Ivan Gatsov, PhD, Department of Archeology – completed project;
- “Archaeology of Raw Materials trough Chemistry and Geology” with
project coordinator assist. prof. Boyan Dumanov, PhD, Department of Аrchaeology – running project, in the final report stage;
- “Landscape Archaeology: Models for Reconstruction of Ancient Environment” with project coordinator assist. prof. Zivko Uzunov, PhD, Department
of Аrchaeology – running project (started January 2020);
- “Materiality and ancient environmental knowledge reconstruction trough
Archaeological chemistry analytical techniques (RE:MATRIARCHES)” with
project coordinator assoc. prof. Bilyana Kostova, PhD, Department of Natural
Science – running project (started January 2020).
The project “SARCHUS-AIR Center: Search and experimental reconstruction of ancient routes, communications and habitats using spatial
analysis, archaeometry and airborne imagery”
The project covers the territories of the municipalities Stara Zagora, Chirpan and Bratya Daskalovi.
The aim was to combine data from three physically and geographically
diverse areas (plain, semi-mountainous and mountainous) to build a fairly clear
picture of the transformation of the settlement patterns during a series of historical periods, the reconstruction of individual human habitats in the context of the
palaeo-environment also the fate of the ancient routes connecting Thrace with the
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Sub-Balkan fields and the lands beyond Hemus. In the aspect of the study of communications in the selected work area, two routes are combined – a fragment of Via
Diagonalis passing through the plain and another alternative road which probably
reaches Via Diagonalis in the Maritza River, descending from the North where it
overcomes Sarnena Medina forest at the passage St. Nicholas. It is not documented
by the written records and is a great opportunity to apply new approaches.
The aim will is to realize through a series of conventional and innovative
methods of archaeological research, such as field crawling, cabinet processing of
collected materials, exploration of archaeobotanical samples from known and newly discovered archaeological sites, research of archaeological collections, geomagnetic scanning of representative and poorly researched or entirely newly discovered complexes, aerial orthophotography and infrared scanning. Such an approach
would provide relevant masses of information from various accessible sites and
areas, and would contribute to the completion of a common archaeological map of
a uniquely culturally-historically but deeply heterogeneous region of study.
The main focus of the project is on the use of a flying platform, which, through
a standard camera, draws orthophotographs, but also uses infrared scanning to detect
difficult-to-terrain interventions. Connected and georeferenced photos are processed
with special software to confirm typical or specific surface anomalies within previously identified but not excavated archaeological sites. The nature of the signals
thus obtained help to identify sites in other areas and to plan the implementation of
further studies such as geomagnetic analysis and paleobotanics. The capture of the
sites around the sites also determines the clearer listing of the complexes in the context of the landscape, whose study is of fundamental importance for clarifying the
interaction between the human populations and the living environment.
The foundation of the study is to combine different personalities with a
multi-layered complex and could be an alternative to standard archaeological research. The approach can also be used in areas where real archaeological monuments are threatened by demolition in order to better locate and provide primary
but maximally informative characterization of structures at risk.
All the results from this projects are published in the book “SARHUS-AIR Localization and experimental reconstruction of ancient routes and
habitats” [Dumanov, Ed., 2017].
The project “Archaeology of Raw Materials trough Chemistry and
Geology”
The general subject of the project is determined by the idea about the
reconstruction of ancient and premodern economic systems, based on facts and
assumptions relating to the extraction, processing and transport of raw materials
and finished products (artifacts). Emphasis is placed on two basic metals – iron
and copper and the accompanying extraction of stone materials.
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The area of investigation embraces the mountain of Etropole (part of West
Stara planina), the valley of Mirkovo and the north slopes of Ihtimanska Sredna
gora mountain. The choice of the region is justified by its low level of research
in the field of the cultural heritage, but also because of the wealth of materials
concerning the project.
The tasks to achieve the objectives of the study are related interdisciplinary, using the approach of Archaeology, Chemistry and Geology.
The archaeological approach includes methods of conventional archaeology as bibliographic research on geography, ethnography, toponymy and previous
archaeological research (the most recent in 2012 with the participation of NBU);
field studies (intensive, extensive and selective surface collection, and unmanned
flying vehicles).
Chemical approach combines field studies (sample collection) and a series
of innovative techniques such as X-ray fluorescence spectrometry and mass spectrometry with inductively coupled plasma and laser excitation and New wave Nd
YAG laser ablation coupled to Elan Perkin Elmer DRC.
The geological approach provides sampling and tracing of sources and
mineral resources, as well the creation of a parallel to the archaeological map of
Bulgaria geo-based map and placing the results from the investigation within the
environment of the Geographical Information Systems (GIS).
Some of obtained results up to now are creation of search and diagnostic
criteria to looking for sites where such mining has been performed. Based on
these criteria, field tours were also drawn up. As a result, many ancient mining
places have been registered and documented. They confirm the realization not
only of ancient metallurgical but also of ancient mining activity in the studied
area [Kostova et al., 2019].
The project “Landscape Archaeology: Models for Reconstruction of
Ancient Environment”
The main objective of the project is reconstruction of the landscape from
antiquity on the territory of southern slopes of Eminska Stara Planina between
the Dylinski Pass and Cape Emine. It is emphasized on tracking the anthropogenic impact on the environment and restoring ecological settlement patterns of
habitation. Approaches that will be used to achieve the objectives set are determined by the specific methods of implementation. Regarding the interdisciplinarity of the project they can be divided into four groups: GIS, archaeological,
geological and chemical approaches.
The GIS approach includes the development of a terrain digital elevation
model using historical topographic maps of the research area from the end of the
19th century as well as aerial photography from the 40’s of the 20th century. The
next step is to build a model for determining the areas with a sediment overlay
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caused by weathering of rocks on the slopes of Eminska Stara Planina – a process
that makes chronologically earlier archaeological sites hard to detect because
of their constant covering. For the purposes of the study, a GIS model will be
applied for determination of water catchments and localization of the remains
of watercourses from antiquity and subsequent periods. The archaeological approach includes methods of conventional archaeology – bibliographic studies on
geography, ethnography, and previous archaeological research, as well as selective field surveys and excavations.
The main objective of the geological approach is searching and sampling
of clays and ore from deposits. Establishing the location of quarries and mines is
essential for the restoration of economic models in antiquity that directly affect,
dynamics and transformations of settlement patterns in the research area.
The chemical approach provides – analysis of registered raw materials sources of clays and ores and comparison with samples obtained during archaeological
excavations in order to establish the presence of local pottery and metal production.
The expected result is building a credible model of the landscape that leads
to understanding of the environment in the research area in antiquity and middle
ages, which respectively is a key to understanding settlement patterns and models. A basic idea of the developed methods is that they can be applied in other
archaeological researches concerning landscape reconstruction and settlement
systems of similar territories from antiquity, both in the sphere of paleoecology
and in the preparation of an environmental impact assessment.
The project Materiality and ancient environmental knowledge reconstruction trough Archaeological chemistry analytical techniques”
The aim of the project is obtaining a new data for material culture (synthetic composite materials as ceramics, cements, slags) and for people knowledge
of ancient environment (local raw materials for building and household items as
well as development of their production technologies). The investigations will
be made for the Sarnena Sregna Gora Mountain, at the region situated between
Stryama and Tundzha rivers via methods of archaeological chemistry combined
into a complex of modern analytical methodologies for structural and compositional investigations of archeological artefacts and raw materials.
The interdisciplinary of this project proposal requires the three different
approaches to achieving the aim. The first two of them – archaeological and the
geological, will provide a reasonable material for laboratory investigations. The
third approach, of the archaeological chemistry one, will provide a broad analytical study of the collected samples with a new approach of data interpretation
for the area of interest.
The selected complex of analytical methods include the traditional and
well known analysis: X-ray fluorescence (XRF) for chemical composition eval113
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uation, powder X-ray diffraction (XRD) measurements for crystal phase diagnostic, Fourier transform infra-red (FTIR) spectroscopy for determination of
amorphous organic components, Mossbauer spectroscopy for Fe2+- Fe3+ resolve
and simultaneous thermal analysis for obtaining of quantitative, thermal and energy properties of the studied artifacts and raw materials [Sáncheza et al, 2019;
Krapukaitytė et al, 2008; Naseeruthee et al, 2013].
The expected results from the project are a new fundamental knowledge
for ancient composites production technologies and people knowledge for the
environment in different archaeological eras at one and the same geographical
area. The obtained results can be used to: compare the composites with the same
age from different geographical areas; realization of archaeological conservation
activities; discover and study techniques for the production of composite materials. The described options presents the potential for future development and
opportunity to the continuing project activities.
The fundamentality of expected results of the multidisciplinary project will
help to support the understanding and interpretation of cultural and environmental
issues that are among the objectives of the UNESCO World Heritage Convention.
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