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Геоморфология и палеогеография
Материалът, включен в конспекта за докторантския конкурсен
изпит по Геоморфология и палеогеография е застъпен в три от
основните

университетски

курсове

-

Обща

геоморфология,

Геоморфология на България и Кватернерна палеогеография. В
представения вид, материалът е с леко повишена трудност за
завършилите магистърска степен по направлението Науки за Земята.
Това е направено с оглед по-добрата селекция на кандидатите от
една страна, както и за повишаване на тяхното образователно ниво
при процеса на тяхната подготовка за конкурса.
Още в началото искаме да уверим кандидатите, че нямаме
фаворити между тях, нито сме селекционирали и подредили
въпросите по отношение на тяхното значение в едно или друго
направление. На писменния изпит ще участват всички въпроси,
включени в конспекта.
Желаем на всички кандидати успешно представяне!

1. Строеж и динамика на земната кора и литосферата във връзка
с формирането и развитието на най-едрите морфотектонски
елементи на Земята.
Видове земна кора. Плейтектонски модел за устройството на
литосферата. Взаимодействие между литосферните плочи и
свързаните с това процеси на спрединг, субдукция, обдукция,
колизия и свързаните с тях трансформни разломи, островни дъги,
дълбокоморски жлебове и нагънати планински системи. Глобална
геодинамика и формиране на главните линии на релефа на Земята.
2. Хипергенно преобразуване на най-горната част (епидермата) на
литосферата.
Понятие за хипергенез и литогенез. Изветряне на скалите.
Елувий – основни характеристики. Видове елувий, почвообразуване.
Изветрителна кора. Географско разпространение на видовете елувий
и изветрителните кори.
3. Денудация на земната повърхнина и свързаната с нея
морфолитогенеза.
Същност и видове денудация. Склонова денудация.
Ортогравитационни, аквално-гравитационни и гравитационноаквални процеси и наслаги.
4. Ерозионни процеси и флувиална морфолитогенеза.
Физическа същност на ерозията. Закони на речната ерозия.
Ембрионални ерозионни морфосистеми – бразди, ровини, оврази,
ерозионни валози. Елементарни ерозионни морфосистеми.
Геометрия и морфометрия на хидрографската мрежа. Динамика на
водосборите.
5. Морфология, морфогенеза и литодинамика на речните
(флувиални) системи.
Елементи на речните долини. Видове речни долини. Меандри.
Проломи. Топография на долинните дъна. Динамика и развитие на
долинните
дъна.
Речни
тераси
и
терасообразуване.
Хидродинамични, климатични и циклични тераси. Речни долини в
различни геоложки структури. Флувиална седиментация инстративна, перстративна, констративна.
6. Карстово-суфозионна морфолитогенеза и карстов геоморфоложки
комплекс.
Физическа и химическа обусловеност на карстификацията.
Хидрогеоложка обусловеност на карстовите процеси. Повърхностни

карстови форми на релефа. Дълбочинни карстови системи. Пещерни
системи. Карстова литогенеза-натечни образувания от синтър и
травертин. Геоморфоложка еволюция на карстовите геосистеми.
Остатъчни карстови образувания-полета, провали, скални мостове,
хуми. Карстовите комплекси в различни климатични пояси.
7. Екзарация, глациална морфолитогенеза и еволюция на ледниковия
релеф в планинските територии.
Основни физически свойства на природния лед, екзарация и
аблация. Условия за образуване и подхранване на ледниците. Видове
ледници. Форми, образувани от планинските ледници. Глациална
морфолитогенеза и еволюция на ледниковия релеф в планинските
територии.
8. Глациална морфолитогенеза и еволюция на континенталния
ледников релеф.
Ледникови и междуледникови епохи през кватернера.
Основни хипотези за ледниковите епохи. Образуване, морфология и
движение на ледниковите щитове. Основни форми на релефа,
свързани с екзарацията и акумулацията на континенталните
ледници.
9. Ледникови епохи в древната геологическа история на Земята.
Заледяване на Антарктида.
Докамбрийски ледникови епохи. Ледникови епохи през
ранния фанерозой. Великото гондванско заледяване. Заледяването
на Антарктида.
10. Прибрежно-морски процеси и брегови геоморфоложки комплекс.
Физически основи на абразията, вълни и морски течения. Бряг,
брегова линия, брегова зона, крайбрежие. Морфология и
морфодинамика на бреговата зона. Форми, образувани при
деструктивен бряг. Морфодинамика и прибрежна седиментация.
Морски акумулационни форми на релефа. Еволюция на морските
брегове.
11. Черноморският басейн и неговата еволюция през неогена и
кватернера.
Понтийският басейн като част от Паратетиса. Кимерийският
басейн (очертания и физико-химически параметри). Куялницки,
Гурийски и Чаудински басейни - палеогеографски данни. Евксиноузунларски и Карангатски етап в геоисторическото развитие на
Черно море. Неоевксински басейн. Холоценски етап в развитието на

Черноморското крайбрежие и шелфа. (Бугазка, Витяска, Каламитска,
Джеметинска, Фанагорийска, Нимфейска, Керсунска и Лазска
евстатични фази).
12. Високопланинският пояс в България през кватернера.
Кватернерно заледяване на високите планини Рила, Пирин,
Стара планина. Типове планински ледници в България и форми,
образувани от тях. Палеоглациални проблеми на Витоша и данни за
заледяване на други планини. Глациални и флувиоглациални
наслаги. Периглациални процеси, форми и наслаги.
13. Карстов геоморфоложки комплекс и пещерни системи в
България.
Елементи на карстовия комплекс. Повърхностен карст и
специфични форми на релефа. Спелеологически райони и
свързаните с тях пещери и пещерни системи. История и съвременно
състояние на изследването, картирането и документацията на
пещерите в България.
14. Палеоантропологични и праисторически култури и хронология.
Праисторическа и геоисторическа хронология. Еолитни
култури. Шелски и ашелски култури. Мустерски култури.
Горнопалеолитни култури. Мезолит и неолит. Халколит и метални
култури. Праисторически култури на територията на България.
15 Приложен характер на геоморфоложките и кватернерните
изследвания.
Изследвания, свързани с търсенето и прогнозирането на
минерални ресурси. Изследвания и картиране, свързани с
различните видове строителство. Изследвания, свързани със
земеделието и земеползването. Изследвания, свързани с
урбанистиката и регионалното планиране.
16. Геоморфоложко райониране на българската територия.
Досегашни геоморфоложки подялби и районирания на
територията на България и Балканския полуостров – Й. Цвийч, Д.
Яранов, Ж. Гълъбов, И. Иванов, К. Мишев и Ив. Вапцаров, Д. Канев.
Съвременна геоморфоложка подялба на страната.
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