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Представената ми за рецензиране дисертация е в обем 168 страници основен 

текст, 34 фигури, 11 страници литература и 22 таблици с фотоснимки на геоложки 
разрези и различни седиментни текстури. Основният материал в изложението е 
разпределен в седем раздела: Увод – 2 стр., Геоложка изученост – 33 стр., Материал и 
методи на изследването – 4 стр., Описание на разрезите – 69 стр., Стратиграфия – 20 
стр., Обстановки на утайконатрупване – 38 стр., Заключения и изводи – 2 стр. 

Дисертацията на Йоаннис Бератис е посветена на актуална тема – 
стратиграфия и обстановки на образуване на неогенските (горномиоценските) 
седименти в Струмския басейн (Северна Гърция). Тези седименти са били обект на 
изследване от редица геолози още от началото на ХХ век, но значението на работата 
на Й. Бератис изпъква с приложението на нови методи за басейнов анализ, които 
позволяват по детайлно очертаване на основните особености във формирането на 
различните типове седименти, техните последователности и взаимоотношения. 
Картината се допълва и от анализа на събраната фосилна фауна, която включва 
предимно  бивалвии и гастроподи. От разпаднатите и изследвани проби за 
микрофосили са намерени  представители от Foraminifera, Radiolaria, Bryozoa, 
Crinoidea, Ostracoda, Otolithus, Diatomeae и Charophyta. Те са позволили на докторанта 
да направи по-пълна биостратиграфска характеристика на седиментите и с  това да 
обоснове една нова палеогеографска интерпретация на обстановките на 
седиментация в Струмския късномиоценски басейн. 

Разглежданият труд  е основан на богат фактически материал за 
характеристиката на горномиоценските образувания в Струмския басейн, тяхното 
фосилно съдържание,  палеонтоложки сукцесии и биостратиграфско разчленяване, а 
също на палеогеоморфоложките и палеогеографските особености на басейна и 
неговите контури. 

Като сравнявам известното от предишни проучвания за седиментологията, 
стратиграфията и фосилното съдържание на неогенските утайки в Струмския басейн  
смятам, че Й. Бератис е събрал и е обработил богат нов материал от 22 основни 
разреза, който е в основата на неговите интерпретации за еволюцията на басейна 
през миоценската епоха.  Това е позволило на автора да изгради добра основа за 
реконструкция  на палеогеографската обстановка през миоцена  в 
Струмския басейн   
 Дисертацията на Йоаннис Бератис е изградена върху ясни теоретични 
принципи, изложени от него в уводните раздели на труда. Използвани са 
съвременни методи – седиментоложки, палеонтоложки, палеоеколожки, 
палеогеоморфоложки, палеотектонски и палеогеографски.  
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Изследването е осъществено чрез:  геоложко описание на основни 
геоложки разрези, установяване на стратиграфските последователности, 
очертаване на границите  между отделните литофациеси; таксономично 
определяне на молюскова фауна; изясняване връзката между 
палеоекологичната стойност на молюсковите съобщества и условията на 
образуване на неогенските утайки, които ги съдържат; биостратиграфско 
разчленяване на разрезите  по молюскова фауна; установяване на 
стратиграфската последователност и разпространението на намерените 
фаунистични съобщества в горномиоценската подсерия  и корелация на 
изследваните седимени в басейна.  

Докторантът Й. Бератис е направил внимателно и обосновано стратиграфско 
разчленяване на изследваните разрези въз основа на комплексни критерии с 
очертаване на примàта на палеонтоложките данни. Особено трябва да се отбележат 
неговите резултати от изследването на седиментационните текстури на 
горномиоценските образувания. 

Трябва да се отбележи също прецизната характеристика на 
литостратиграфските единици, свързани с горномиоценската подсерия и представени 
от свитите Лефконас, Дафни,  Хумнико и  Криопиги. За всяка свита са дадени данни за: 
номенклатура,  типов разрез, граници, латерални взаимоотношения с други литотела, 
разпространение, хроностратиграфски обем  и дебелина.  

При интерпретацията на еволюцията на обстановките в басейна Йоаннис 
Бератис е използвал, освен своите наблюдения и данни, също и резултати от 
докладите на BRGM & IGME, (1982) и на SPEG, (1982) за сондажите в  централните 
части на Струмския басейн, което е отбелязал коректно в текста на труда си. 

Гл. 6 – «Обстановки на утайконатрупване» всъщност е основен раздел на 
дисертацията, в който се характеризират основните седиментни текстури: различни 
типове слоестост, текстури на ерозия, деформация, инжекции, биотурбации (+ 
организми-пробивачи), «твърдо дъно», фосилни следи и др. 
 При разработването на дисертацията си Йоаннис Бератис е очертал своя 
съвременен стил на изследване, свързан с добро познаване на литературата, 
детайлни теренни работи, внимателен анализ на събрания материал и способност към 
обобщения и интерпретации на получените данни. 
 Дисертацията е много добре илюстрирана с много разрези, графики, профили и 
цветни снимки на геоложките разкрития. 

Според мен основните научни и научно-приложни приноси в дисертацията 
на Й. Бератис   могат да се резюмират по следния начин: 

Научни приноси: 
 1. Подробно са характеризирани стратиграфските и седиментоложките 
особености на горномиоценските последователности в 22 основни разреза на 
Струмския басейн. Въз основа на това е направена палеогеографска интерпретация 
на седиментационните обстановки, определена е фосилната фауна от точно 
маркирани нива и е обосновано стратиграфското разчленяване на геоложките разрези. 

 2. Въз основа на детайлен литофациален анализ са са характеризирани 
основните текстурни особености на скалите, което има съществено значение при 
реконструкция на обстановките на седиментация в басейна. 

   3. За първи път са въведени четири официални литостратиграфски 
единици, свързани с горномиоценските седименти в Струмския басейн. 
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 4. Въз основа на изследваното фосилно съдържание от бивалвии, гастроподи, 
диатомеи и фораминифери е направено биостратиграфското разчленяване на 
разрезите и е уточнен хроностратиграфския обхват на 
горномиоценските  седименти в Струмския басейн, които обхващат меотския и 
понтския етаж на горномиоценската подсерия. 
 Това са нови приноси в стратиграфията, регионалната геология и 
седиментологията на горномиоценските седименти в Северна Гърция. 

Научно-приложните приноси  са свързани главно с 
палеонтоложките, стратиграфските и седиментоложките изследвания на 
докторанта  в отделните геоложки разрези, които имат значение за 
работата по обновяване на геоложката карта на Северна Гърция, а също 
и при провеждането на сондажни проучвания в областта .   

1. Сред най-съществените научно-приложни приноси на Й. Бератис  
е разработената обща палеогеографска реконструкция на на Струмския 
басейн през късния миоцен. Изследванията на Й. Бератис показват 
разширяването на басейна през късномиоценско време.  
Освен това, за първи път се съпоставят данните от сондажни разрези от 
централните части на Струмския басейн с разрези в естествени разкрития, което е 
дало възможност по-пълно да се илюстрира картината в късномиоценския Струмски 
басейн в Северна Гърция.  

2. Въз основа на особеностите във фосилното съдържание на седиментите, 
техните литоложки особености и текстури  докторантът е направил добре обосновано 
възстановяване средите на  обитаване на организмиите, отделяйки три типа: 1-ви 
тип: Шелфова обстановка на обитаване с дълбочина от 2-3 m до към 150-200 m, с 
нормална соленост със слабо понижение до 25-20‰, с топли до умерено топли води с 
минимална температура не по малка от 10о С.; 2-ри тип: Обстановката на обитаване от 
този тип се характеризира с по-дълбоки води достигащи до 300 m, с понижена 
соленост от 20-16‰ до към 10‰, с тенденция на места да бъде опреснена и 
солеността да не се повишава над 3‰. Водата е била умерено топла до хладна, с 
нормален режим на кислород, но на места с малка до голяма поносимост на неговия 
дефицит; 3-ти тип: характеризира се от пресни, сравнително плитки до  по-дълбоки 
спокойни води и глинесто-варовит субстрат. 

3. Направена е характеристика на особеностите в отделените седиментационни 
обстановки: Алувиални конуси,  Речни обстановки,  
 Езерни обстановки,  Делтови обстановки,  Лагуни, Прибрежноморски обстановки. 

Приносите са собствено дело на докторантката. 
Нямам съществени забележки към дисертацията на Йоаннис 

Бератис. Бих желал да отбележа само три неща .  
1. Заглавието не е прецизно – изследването е върху горномиоценски, а не 

въобще върху неогенски седименти; 
2. Има неточности в изписването на хроностратиграфските термини – напр.: 

„Горномиоценска серия”, вместо „горномиоценска подсерия” (стр. 103). 
3. Приемам за твърде спорно мнението на докторанта, че „В басейновата 

еволюция е доминираща сладководната и плиткоморска седиментация, като основен 
фактор, контролиращ утайконатрупването, оформянето на акомодационното 
пространство, привноса и разпределението на теригенния материал, е бил 
тектонският” (стр. 121) (подчертано от мен – Т.Н.). 
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Неубедително е, че тектонския фактор е контролирал толкова много параметри 
на седиментационния басейн: „характер на утайконатрупването, оформянето на 
акомодационното пространство, привноса и разпределението на теригенния 
материал”. Не е отчетено влиянието на релефа на басейна и околната суша, 
климатичния режим, динамиката на прибрежните притоци, наличието на течения в 
прибрежната част на басейна и др.  

В цяло смятам, че представеният труд от Йоаннис Александрос Бератис е 
посветен на актуална тема, разработен е върху богат фактически материал, 
използвани са съвременни принципи и методи на изследване и интерпретация. 
Постигнати са нови резултати и приноси, които са дело на докторанта. Той е усвоил 
съвременен изследователски стил и показва умения да планира и реализира 
самостоятелно актуални научноизследователски проекти в областта на регионалната 
геология, стратиграфията и палеогеографията. Показал е умения за прецизна теренна 
и лабораторна работа. 

В съответствие със съществуващата практика за определяне на характера на 
резултатите на докторантите приносите на Й. Бератис могат да се отнесат към няколко 
групи: формулиране на нови хипотези - тук се отнасят приносите му за 
палеоеколожките условия и за палеогеографските обстановки; доказване с нови 
средства  - тук се отнасят приносите му, свързани с установяване на нови факти при 
изследването на множеството геоложки разрези в различни участъци на Струмския 
басейн; създаване на нови класификации, схеми и др.  - тук са основните му 
стратиграфски седиментоложки приноси), получаване и доказване на нови факти

Авторефератът отразява структурата и съдържанието на дисертацията. 
Авторът има две публикации (в съавторство) по темата на дисертацията. 

 - 
такива има в почти всички раздели.  

В заключение смятам, че представеният труд от Йоаннис Александрос Бератис 
напълно отговаря на изскванията към дисертация за научната и образователна степен 
“доктор” по научната специалност 01.07.01. Регионална геология. Това ми дава 
основание да препоръчам на почитаемите членове на Журито гласуват за 
присъждането на научната и образователна  степен “доктор” на Йоаннис Александрос 
Бератис.  

 

12.06.2011 г.                           Рецензент:    

                                                                       

                                                              (акад. проф. дгмн Тодор Николов)   

 


