
СТАНОВИЩЕ

От проф. д-р Христо Пимпирев, Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски”

За: Дисертационен труд на Йоаннис Александрос Бератис на тема 
„Стратиграфия и обстановки на утайконатрупване на неогенските седименти в 

Струмския басейн, Северна Гърция” за придобиване на научната и 
образователна степен „доктор” по научната специалност 01.07.01. Регионална 

геология.

Докторската дисертация на Йоаннис Бератис има за обект на изследване 

стратиграфията и палеогеографските обстановки на утайконатрупване на меотските и 

понтски седименти на Струмския басейн в Северна Гърция. Изследването на 

докторанта се основава на комплексни теренни, лабораторни, стратиграфски, 

палеонтоложки и седиментоложки проучвания. От седиментите е събрана богата 

фосилна фауна към точно маркирани нива от описаните лично от него разрези. 

Разпаднати са и са изследвани проби за микрофосили, които помагат за точната 

биостратиграфска характеристика на отложенията.

Докторантът е използвал за отделянето на етажните поделения меот и понт на 

горния миоцен в Струмския басейн най-новите схеми, предложени от: Snel, E. et al., 

2006 и Harzhauser, M,  Piller, W.R., 2007.

Основен принос на докторанта е прецизната теренна работа, при която са 

описани самостоятелно 17 нови разреза, като е направена ревизия на 6 разреза 

описани от предишни автори. Благодарение на литостратиграфските изследвания е 

въведена нова литостратиграфска единица Криопиги и са отделени като официални 

литостратиграфски единици три свити – Лефконас, Дафни и Хуминико. Тези 

единици вече са официално приети, тъй като са публикувани в списание Доклади, 

БАН, 2010.

Освен литостратиграфските изследвания в дисертационния труд са изяснени 

обстановките на утайконатрупване в изследваната област, като е направено детайлно 

литоложко описание на скалните разновидности по структурни и текстурни 

особености и типовете контакти между седиментните тела. Направен е детайлен 



литофациален анализ с акцент върху описанието на разнообразни текстурни 

особености на скалите.

Палеогеографските обстановки в Струмския басейн за пръв път се 

обосновават чрез интерпретация на вкаменелостите с оглед установяване средата на 

обитание. От изследването на палеоекологичните данни на определените 

разнообразни вкаменелости са установени три основни типа обстановки на 

утайконатрупване.

Принос на Дисертацията е корелацията на данните от сондажни разрези, 

прокарани в Централните части на Струмския басейн с тези по повърхностните 

разкрития, разчленени и детайлно описани от автора.

В заключение мога да изтъкна, че представената Докторска дисертация

показва самостоятелно творческо мислене и афинитет към теренна работа и 

притежава оригинални научни приноси като напълно отговаря на изискванията за 

присъждането на научната и образователна степен „доктор” на Йоаннис Александрос 

Бератис.

София, 26.05.2011 г.


