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ВЪВЕДЕНИЕ 

        Скорошното съобщение за преминаването на населението на планетата на 
„кота” 7 милиарда души, хвърли в размисъл държавници, геоикономисти, 
геополитици и др. Колко души  може да нахрани и напои планетата Земя? До кога? 
С какво? Ще има ли предислоциране на население? Ще има ли борба за ресурси в т. 
ч. и за питейна вода? Подобни въпроси насочиха и част от разсъжденията ни в 
познатия исторически план, към ретроспекция от най-древни времена, с цел 
проследяване на една най-обща логика на етногенезиса и неговата връзка с 
природните условия и ресурси. Стартирането на подобни разсъждения може да се 
скицира посредством най-обикновени, елементарни (с риск да бъдат възприемани 
дори като вулгарно-опростенчески) и подчертано общи логически „формули” за 
етническата общност като биологическа популация. 
       В твърде сложната демографска картина на съвременния свят, белязана с 
пренаселеност на отделни райони (Бенгалия, низината Канто, Великата китайска 
равнина, о. Ява, Долен Рейн и т.н.), както и с впечатляващи миграционни процеси, 
които на места водят до подчертана етническа нехомогенност, въпросите свързани 
с етническата идентификация стоят в последните години като първостепенни в 
дефинирането и разработването на редица национални стратегии, особено в 
Югозточна Европа.Част от отговорите на тези въпроси недвусмислено рефлектират 
не само в партийните идеологии, но и в трасирането на държавни геополитически 
посоки. Нерядко се започва с фокусирането на вниманието върху генезиса на т.н. 
базови или титулни етноси, дефиниращи отделните държави, които представляват 
една надеждна основа за  развитие на патриотични и дори националистични (в 
добрия, но и не дотам добрия смисъл на думата) нагласи, идеи, поведение, както на 
персонално, така и на групово и/или общностно ниво. Различни, етноцентрични по 
своята същност идеи, намират добра почва за развитие и се явяват най-често като 
своебразна контрапозиция на добре известния интернационализъм, а от по-късно 
време и космополитизъм и глобализъм. Някои от тези етноцентрични идеи 
достигат до нелицеприятни форми каквато е например ксенофобията. Формирането 
на подобни идеи почти винаги започва с невинаги добре обосновани теории и 
хипотези за съответния етногенезис. Назад към корените, към прародината”, се 
оказа актуално мото не само за традиционно професионална съпричастност  и  
занимание на документирани специалисти с академични степени  и звания по 
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археология, древна история, лингвистика, антропология, етнография и пр., но и за 
непрофесионалисти - политици, журналисти, бизнесмени и др. Появи се като че ли 
и съревнователен момент между отделни екипи, които почти винаги изключваха 
специалисти по екология (на първо място ландшафтна), по кватернерна геология и 
геоморфология, палеоклиматология, геоботаника, ресурсология и др. Едва ли може 
да се оспори нуждата от надеждни палеоландшафтни реконструции предвид 
категоричната зависимост  (особено в древните времена) между природните 
условия и ресурси и оцеляването, и развитието на различните човешки  общности. 
Както и „формулата”: колкото по-назад във времето, толкова по-голяма 
зависимост, по-голяма директна рефлективност на съответните природни условия 
върху начина на живот.  
       Предвид отбелязаното по-горе може да се предположи, че от най-дълбока 
древност съществуват географски ареали, в които природните условия са били 
достатъчно подходящи и дори оптимални за развитие на човешки общности, които 
на определен етап биха могли  да бъдат дефинирани като етноси. Считаме, че тези 
територии могат да бъдат обозначени като етногенетични зони – това са най-често 
ивичести ареали с оптимално за развитие на човешките общности съотношение 
между отделните природни условия и ресурси. В Евразийското пространство могат 
да бъдат диференцирани няколко големи зони, една от които може да бъде 
наименувана като Долен Десен Дунав (ДДД) – част от Долнодунавската низина, с 
прилежащите и ниски и средновисоки планини.   
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ И ПОНЯТИЙНО -
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН АПАРАТ 

 
       Настоящото изследване представяла опит за реанимация на отдавна известния 
географски детерминизъм, за който е писано достатъчно. С оглед насочеността на 
нашите усилия обаче, той може да бъде възприеман по-скоро като 
„геобиоцентризъм”. В настоящата разработка се предлага по-различна логическа 
конструкция, финализирана в идеята за етногенетичните зони. Нейната истинност 
(верификация) може да се осигури чрез съотнасянето (обвързването) на тази идея с 
досега известните артефакти и публикувани сигурни изводи и резултати от 
различни историко-археологически изследвания(става дума за потвърждаване на 
определена теза или хипотеза).  
        В теоретико-методологичен план, ключова позиция при изясняване на 
проблема за етногенезиса се явява дефинирането на понятието „етнос”. Известно 
е, че при широкото тълкуване на това понятие, то най-често се възприема едва ли 
не като синонимно на „племе” и дори на „нация”. В настоящия случай понятието 
етнос се възприема в неговия рангов смисъл, йерархично разположено между двете 
отбелязани по-горе понятия. Понятието етнос следва да се използва само за 
обозначаване на общност от близки по произход човешки индивиди, но едва след 
достигане на определено технологично ниво на овладяване на природните ресурси, 
изразяващо се в: по-висока степен на управление на огъня; появата на първите 
домашни животни и културни растения, (респективно – скотовъдство и земеделие). 
Като достатъчно голяма човешка общност, етносът унаследява предхождащите го 
формирования като родови общини, племена и племенни съюзи, които могат да 
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бъдат възприемани като един вид „ембрионални етноси”. В този смисъл, 
формирането на етносите би следвало да се свързва с определен исторически 
период, при определено наслагване и взаимодействие на: 1) природна, 2) 
икономическа, 3) социална и 4) културна среда, в рамките на определен географски 
ареал или територия. В отбелязания четиричлен постепенно изпъкват и добре 
познатите релационни двучлени (тандеми): социално-икономически и социо-
културнен. Като изключим природната среда, която до голяма степен се явява 
външна, останалите три сфери представляват вътрешнообщностни особености, 
които в съчетан, функционален план дефинират и своеобразно самозараждане, в т. 
ч. и консолидиране на индивиди и по-малки групи в рамките на по-голяма, която 
може да бъде наречена етническа общност. Без да излагаме многобройните опити 
за дефиниране на понятието етнос, си позволяваме да предложим една малко по-
различна дефиниция: етносът представлява относително хомогенна човешка 
общност, идентифицираща се чрез сходство в начини на общуване между 
индивидите, близка материална и духовна култура, антропологични белези, 
език и стремеж към териториално обезпечаване.      
        Другото ключово понятие, с което се оперира в разработката е етногенезис. В 
чисто теоретичен план проблема за етногенезиса все още не е решен категорично - 
”технологичната линия” на етнообразуването изглежда недостатъчно пълна и 
усъвършенствана. Да се надяваме че съвременната, модерна методика на 
археолози, антрополози, етнолози (в т.ч. и етнопсихолози) и др., ще допринесе 
съществено за просветляване на някои по-неясни аспекти, особено в релацията 
„природа – древна икономика - социум-култура”. Една доста по-пълна картина на 
етнообразуването може да се състави като от една страна се  вземат под внимание 
по-старите разсъждения и изводи (като например тези на Лев Гумильов – 
„Биосфера Земли и етногенез”, 1979 въобще за етногенезиса и на акад. Д. Ангелов 
за българския етнос  -1981), които след това се продължат, и допълнят убедително 
(или пък коригират) с новите резултати от прилагането на радиовъглеродни 
методи, ДНК анализи и др. Още по-цялостна и завършена представа ще се получи и 
при последващо съотнасянето с достатъчно надеждни палеоландшафтни 
реконструкции.   
        Формирането на етносите  би следвало да  се свързва с определен исторически 
период, в рамките на който достатъчно голяма човешка група, маркираща (до 
голяма степен и чрез начините на природоползване),  своя географски ареал, която 
заедно с това развива своя собствена, относително автономна икономическа, 
социална, и културна среда. В отбелязаното малко по-горе четирикомпонентно 
единство, добре изпъкват познатите „тандеми”: „социално-икономическа и социо-
културна среда”, „управляващ елит - управляема човешка маса” и т.н. Силата, 
дълбочината, трайността на тези сложни процеси, определят консолидацията и 
устойчивостта на етносите. 
       Правормерно е йерархично съподчинените, съотнесени към историческите 
времена човешки общности, да се разглеждат в следния порядък: семейство - род 
(група семейства) - родов съюз или родова община (група родове) – племе - 
племенен съюз (група племена) –етнос - междуетнически съюз (група етноси) – 
нация - междунационални обединения.Разполагането на етноса в този 
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систематичен  ред (от долу на горе) носи както времеви, така и пространствени 
измерения.  
       В един достатъчно общ систематизиран вид, могат да се диференцират няколко 
варианта на етнообразуване: 

 Интеграционни процеси в племена и междуплеменни съюзи, в началото - 
чрез своеобразно агрегиране около един базисен, титулен етнос; като 
своеобразни ембрионални макроетноси  могат да бъдат разглеждани 
прабългарите, което е по-скоро сборно понятие, така както тюрки, хуни и 
др. (временни племенни и междуетнически съюзи). В този смисъл интересен 
е случая с хазарите - етногенезис свързан с налагане на нова религия 
(юдаизъм), с цел консолидация.  

 Дезинтеграционни процеси - чрез ”роене” на етноси от един (на принципа 
на пчелното семейство в кошера). Причините са твърде различни: 
центробежни сили, недостатъчна и преходна,  кратковременна вътрешна 
консолидация. Сепарирането и дезинтегрирането може да бъде 
предизвикано от икономически, социални, религиозни, езикови и др. 
различия (например албанци и косовари, французи и валонци, румънци и 
молдованци и др.). Възможни са и случаи на последователни 
интеграционно-дезинтеграционни процеси – такъв може би е бил случая с 
прабългарите и аварите – първоначално обединяване при запазване на 
относителна етническа автономност, без претопяване и асимилация, и след 
това последващо дезинтегриране (вероятно съвременен остатък от 
временното интегриране е днешната световноизвестна унгарска фамилия 
Полгар). 

 Миграционни процеси, изискващи консолидация: механизмът на големите 
миграционни движения в древността, предполага добра вътрешно-
общностна организация на придвижването. Това означава преди всичко и 
съответна консолидация, и улеснена идентификация. Ключов проблем в 
етногенезиса в рамките на достатъчно дългия период, който  е предмет на 
внимание в разработката – а именно от няколко хилядолетия пр. Хр. до 
хиляда години сл. Хр., е съотнасянето между автохтонни и алохтонни 
(инвазивни) общностни групи. В процеса на мигриране (преместване), 
постепенно се приобщават по-малко консолидирани етнически групи, които 
впоследствие се претопяват във водещия, по-динамичен етнос, приемайки 
неговия етноним (например: формирането на турския етнос).     

                       
         Друго ключово понятие в разработката е териториален популационен 
оптимум (ТПО). Впечатляващото развитие на древните етноси следва да се търси 
преди всичко във времето на т.нар. Холоценски климатичен оптимум (или 
максимум) - приблизително от 6000 до 2000 години пр. Хр., когато (приема се от 
всички) средногодишните температури са били с 1-2 градуса по-високи (Фиг. 1) от 
днешните, а годишната сума на валежите - до няколко пъти по-голяма, което е 
довело до формирането на един топъл и полувлажен климат. В резултат на това, 
днешните пустини в тропичния, субтропичния и умурения пояс по това време са 
били по-скоро полупустини и полупустините степи, а степите - лесостепи.  
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   Фиг. 1. Вариации в температурата на земната повърхност в последните 18 000 г. (по 
данни от разл. автори, обобщени от R.S. Bradley and J.A.Eddy, 1991, цитирано от Т. 
Николов, 2011).    
 
      С оглед по-добри представи можем да вземем основните съвременни 
климатични параметри на предпланинската хълмисто-платовидна област Флинт 
Хилс в югоизточната част на щата Канзас – средногодишна температура около 13.5 
градуса и годишна сума на валежите от порядъка на 650-750 мм (съотоношението 
между тези параметри при тази геогр. ширина – 37-38 гр.с.ш., предполага 
лесостепен ландшафт.  
 

 
       
 Фиг.2. Изглед от района на Флинт Хилс, Канзас - САЩ.  
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Може да се приеме, че подобни климатични параметри са съществували към 

средата на Холоценския максимум за Добруджанското плато (днешна България и 
Румъния), платото Карой (в района на Седморечието – днешен Казахстан) и др., но 
при географска ширина от 43-44° с.г.ш. В този смисъл, лесостепния ландшафт ще 
се окаже най-оптимален, за достатъчно дълъг период от време, за развитието на 
скотовъдството и лова. В по-конкретен план това означава и най-подходящи 
условия за осигуряване на древната хранително-енергийна норма от килокалории, 
набавяна главно на базата на животински продукти (белтъчини, мазнини и т.н.). 
Това предполага наличие на животновъдство по-скоро от полуномадски тип, със 
съответните логистични центрове (селища), край които се развива  само допълващо 
скотовъдството и лова земеделие. Формиран е т.нар древен трансхюманс, който се 
базира на пасищнен хинтерланд около въпросните логистични центрове, който 
трансхюманс е с различни времеви измерения – от еднодневен, седмичен, сезонен 
до няколкогодишен, докато в определен момент, поради влошаването на 
фуражната база (нарушаване на структурата на тревните/пасищни екосистеми), 
както и поради неблагоприятни дълговременни климатични изменения, се достига 
до необратима миграция на разстояния от порядъка на 500-1000 км – т.е. 
преселване на съвсем нови територии. Организацията на предизвиканите миграции 
предполага и съответна консолидация на човешките общности. Появява се т.нар. 
редуване на миграционни периоди,  с достатъчно продължително стациониране 
(своеобразни „спирки” за продължителна „почивка”). Тези райони на по-
продължителен престой могат да бъдат разглеждани като етнорегенерационни, 
трансформационни и ретранслационни ареали или зони.                  

Следващото основно понятие, което не е използвано досега в различните 
специализирани разработки е понятието етногенетична зона. Въпросът за 
дефинирането на това понятие също се явява ключов в теоретичната част на 
настоящото изследване. Ако се направи дори и частичен преглед на древната 
история, за някои части от Евразийското пространство се забелязва споменаването 
на твърде голям брой общностни групи (най-често племена),  някои от които 
преминали във фаза „ембрионален етнос”. За Балканите например, отделни автори 
посочват над 100 такива групи още от преди 2 хилядолетия, а дори в наши дни, в 
Северен Кавказ съществуват между 20 и 30 етноса, без да се броят 
късноинвазивните (руси, украинци и др.).  

Когато се разглеждат големите миграции в Средновековието и преди това, 
се създава впечатление че отнякъде като че ли „извират” многобройни племена, 
които движейки се в няколко основни посоки  влизат в съприкосновение с други, 
не винаги по най-добрия начин. От пръв поглед се налага например извода, че 
Среда Азия е един огромен  природен „цех за производство” на племена и етноси. 
Както в много далечното минало, така и сега, природните условия и ресурси на 
нашата планета не са навсякъде  еднакво подходящи за живот и възпроизводство на 
население. Огромни части от сушата (половината) се определят като непригодни и 
слабопригодни за живот и заселване. Това навежда на мисълта за използване на 
един позабравен общ подход, който може да бъде означен като природен или 
природогеографски детерминизъм. В по-конкретни измерения (предвид най-вече 
екологията на древния човек) той може да бъде редуциран до ландшафтно-
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антропоекологичен.  Наред с това, когато става дума за територия и стопанство на 
древните общности, както и за съответните производствено-търговски отношения, 
с успех може да се използва и понятието „древна геоикономика”,. 
Последователността на съжденията довежда по-нататък до твърде опростени 
логически конструкции, свързани с ролята на природните условия и ресурси във 
формирането на човешките общности, в т.ч. и на етносите. Биоцентризма и в по-
широк план – геоцентризма, в настоящия случай вероятно ще предизвика и 
критики, свързани с използването на т.нар. вулгарно-материалистичен подход. 
Може да се очаква, тези критики  да бъдат гарнирани с определения като 
„дилетантски наивитет, ”примитивизъм” и пр.  

В настоящия опит, който има за цел и споделяне на определени 
пространствени идеи свързани с етногенезиса, изходния  логически  „гръбнак” е 
наименуван като „шестограмен модел за екологичен човешки териториален 
оптимум”. Този модел по същество изразява основните нужди и изисквания за 
съществуването и развитието на човека както на индивидуално, така и на групово 
ниво. Чрез него може по-добре да се илюстрира и обясни естествения териториален 
баланс между 6 основни компонента, предопределящи демографските, 
икономически и социокултурни аспекти на развитието на древните общности (от  
отдръпването на последните големи Вюрмски континентални и планински 
ледници, до приблизително 1000 г. сл. Хр.). Представеният по-долу йерархичен 
порядък, по същество е подреждане на основните, пряко или косвено използвани от 
човека природни ресурси, чрез които  се задоволяват изконни човешки нужди:   
 

1. ХРАНА: основният проблем е набавянето на достатъчно протеини, 
въглехидрати, мазнини, витамини и микроелементи за оцеляването и 
възпроизводството на човешката популация. Важен въпрос представлява 
осигуряването на дневната норма калории, които по наша приблизителна преценка 
е от порядъка на 1500-2000 ккал на човек на ден. Отговорът на този въпрос опира 
преди всичко до осигуряване на белтъчинния баланс на базата на животински и 
растителни протеини. Приема се, че животинските протеини са били основно перо 
(над 50%) в протеиновия баланс на древните общества. В този смисъл, още от 
„ловната фаза”, човекът може да бъде дефиниран като преди всичко „месояден 
хищник”. Предполага се, че хората още от най-дълбока древност следват главно 
тревопасните животни, като основен източник на протеини, а както  е известно те 
са съсредоточени основно в степите и лесостепите, саваните и лесосаваните.   
 

2. ВОДА: тя е основен лимитиращ фактор за човешкото съществуване и 
разселване. В класическите степи и савани, водата е недостатъчна, със силно 
изразена сезонна динамика. Този факт и до ден днешен се илюстрира от големите 
миграции на тревопасните животни, при които животни дневните нужди достигат 
до няколко десетки литра на екземпляр. В този смисъл, ролята на източниците на 
вода и в частност на водопоищата, е от решаващо значение. В класическата степ и 
савана тревата, в смисъла на естествен фураж е достатъчна, но не така стоят нещата 
с водата. Това насочва вниманието към места (екотопи), в които е налице добър 
баланс между растителна, най-вече тревна  биомаса от една страна и вода, от друга. 
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3. ЕНЕРГИЯ – в случая става дума за топлинна енергия извън 
хранителната, а именно – външната енергия получавана от съответните горива – в 
древните времена най-вече от растителна маса, предимно дървесна и в по-малка 
степен – храстова. Да, но в същинските степи дървесната растителност 
практически отсъства, докато в перифериите на спомената преходна ивица – 
лесостепта или лесосаваната, такава растителност е разпространена в достатъчна 
степен. Тези ландшафтни преходни ивици са особено добре изразени в подножно-
припланинските територии. Многобройните пресъхващи реки и потоци в посока 
същинските степи, савани и дори полупустини, създават подходящи екологични 
условия за развитие на ивичеста крайречна дървесно-храстова растителност 
наподобяваща днешните лонгозни и галерийни гори. Дотук разгледаните три 
основни източника за осигуряване на най-важните човешки нужди с в най-добро 
съчетание или баланс в контактните зони между низина и равнина и прилежаща 
планина, в условията обаче на относително сух климат, в поясите между 30 и 60 
градусовия паралел. При тези условия се изключват гъстите и влажни 
екваториални, тропични и субтропични гори, както и тези в умерения пояс 
(например в Северозападна Европа, тайгата и въобще бореалните гори). 
Оптималният баланс между храна, вода и дървесна растителност може да се търси 
преди всичко в достатъчно големи ивичести територии (зони) в обширното 
Евразийското пространство.  
  

4. ЖИЛИЩЕ: от най-древни времена, човек е потърсил подслон в 
естествени укрития, на първо място заради многогодишните, сезонните и дори 
ежедневните изменения и колебания на климатичните елементи.  Свидетелства за 
обитаване на природнообусловени  укрития – пещери и пещерни ниши, има още от 
палеолита. Неслучайно в най-старата археология като базово понятие се използва 
„пещерен човек”, който с помощта на овладения единствено от човека огън, е 
прогонил бозайниците (най-вече хищници - обитатели на споменатите подходящи 
(хоризонтални сухи и полусухи пещери) карстови форми. В случая адаптивно е 
използвал вътрешноземната топлина с оглед по-малка зависимост от 
метеоролотичните и климатични изменения. Поради факта обаче, че на обширни 
лесостепни и лесосаванни територии отсъстват подходящи карстови форми 
(неравномерно разпределение), очевидно на преден план за осигуряване на жилище 
се наложило  устройване на жилища от типа на землянки, в по-слабо споени скали 
– льос, подножнопланински седименти (шлейфове) и др. Добре известно е, че на 
няколко метра дълбочина в грунта, температурата не пада под 0°С в течение на 
цялата година, дори в по-северните части на умерения пояс. Този четвърти 
компонент свързан с човешкия бит и съществуване въобще, отново е 
представителен за много от лесостепните и лесосаванни, най-често подножни 
ивици и  е в благоприятно териториално съчетание с горепосочените три 
компонента (съставна част на лесостепния ландшафт). 
 

5. ОБЛЕКЛО: нуждата от облекло също следва да се приеме за една от 
първичните, основни потребности, дори в по-благоприятни субтропични 
климатични условия. Древната мода едва ли е включвала такова разнообразие 
както днешната – облеклото се е състояло от направени от животински продукти, 
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най-вече от кожата на тревопасни животни  (но и от дива свиня), дрехи. Вероятно 
са използвани и диви влакнодайни растителни материали от растителността в 
подножно-припланинската лесостепна зона.  
 
6. МИНЕРАЛНИ И ОРГАНИЧНИ СУРОВИНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА  
ЗАНАЯТИ: те са основата за някогашната матерално-техническата база, 
осигуряваща логистиката на лова, а впоследствие и на земеделието, както и на 
военните действия, бита, културата и пр. От съществено значение  са сравнително 
удобните за добив находища на рудни и нерудни изкопаеми, на които се базира 
развитието на древната металургия и металообработване, керамиката, 
строителството и др. В очертаните вече преходни, равнинно-планински зони, като 
цяло се наблюдава добре изразена гама от разнообразни рудни и нерудни суровини 
– глини, пясък, разсипно злато, седиментационни железни находища и др. 
Прилежащите нископланинските и планински части са източници и на други 
минерални суровини, включително и скъпоценни и полускъпоценни камъни. 
Разнообразните речно-акумулативни  и други наноси в планинските подножия 
допълват суровинната база за развитие на различни занаяти. Не са за пренебрегване 
и геохимическите особености на ландшафтите в преходната ивица между 
равнинните степни и лесостепни просранства, и прилежащата им планинска 
територия – калциево-хидлокарбонатен фациес (от много важно значение за 
формиране на костната система и като цяло за скелета на бозайниците и в т.ч за 
човека).   
        Дори в условията на изключително високото развитие на технологиите, в т.ч. и 
осигуряващите изхранване на населението, доминиращата част от населението на 
Земята – около 80-90 % е съсредоточена в около 10 % от сушевата територия. 
Очевидно зависимостта между природни условия и ресурси, и демографска маса, е 
била още по-изразителна в древните времена. Налице са основания да се 
предположи съществуването на географски ареали с изпреварващо развитие на 
човешките общности в тях в сравнение с останалите територии. Тези ареали имат 
своите географски маркери, които дават основание на специалистите, 
пространствено да бъдат дефинирани като цивилизации (по-общо) и култури (по-
нискорангово във времето  и пространството). Обяснението на тази пространствена 
диференциация опира до решаване на проблема за оптимума на условията на 
физическата географска среда, за човешки дейности и живот, които условия се 
свързват преди всичко с климата. Приема се, че климатичните и въобще природни 
флуктуации след последното Вюрмско заледяване, имат решаващо значение  за 
развитието на ембрионалните човешки общности. В подчертано биологичен 
смисъл образуването на етноси, както и етноразнообразието, се обвързват с 
подходящи абиотични и биотични фактори и най-вече с оптималното им 
съчетаване, със съответното взаимодействия и конкуренция, екологическа 
пластичност и еластичност. 
        Известно е, че първият революционен скок в развитието на човешката 
популация е овладяването на огъня и впоследствие -  неговото управление, а 
вторият много важен времеви репер е одомашняването и култивирането на диви 
животни и растения. Последния е донякъде и долен времеви маркер в настоящето 
изложение (6-10 хил.години пр. Хр. – начален и същински неолит). В този 
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значителен времеви отрязък се маркира и началото на тогавшната „транспортна 
революция”, свързана с одомашняването на коня, както и производството на 
млечни продукти - сирена, йогурт и др.  
       Човешкото популационно развитие в началото би следвало да се свързва на 
първо място с лова и след това скотовъдството, а впоследствие местата на тези 
човешки дейности се разменят, с оглед увеличаване на възможностите за 
осигуряване на достатъчна, на първо място – протеинова храна. В териториален 
план, до голяма степен, дори в по-късни времена след Христа, важи „формулата”: 
хората следват главно тревопасните животни, а те от воя страна следват 
преди всичко тревата и водата. Този много обикновен общ извод опира до 
въпроса за ролята на древния лов и скотовъдството в развитието на човешките 
популации. Тази роля като че ли се неглижира от страна на немалко археолози и 
въобще историци, социолози и икономисти, които бързат да „връчат” мотиката и 
ралото в ръцете на древните, заради прословутата уседналост. Предвид 
гореспоменатото, изглежда правомерно въвеждането на понятието полуномадски 
начин на живот. В настоящия случай приемаме, че полуномадството е 
екстензивно скотовъдство и лов, при наличието на съответни логистични центрове 
(селища). Древните пасищни миграции на тревопасните животни, опитомени и 
полуопитомени (ежедневни, седмични, сезонни) се нуждаят от съответното 
осигуряване, съобразено със сезонните климатични изменения - в условията дори и 
на по-меки зими, животните се нуждаят от съответните зимовища, разположени 
най-често в припланинските течения на реките. Елементи на уседналост има и при 
чисто скотовъдните култури, при което част от населението се занимава със 
занаяти осигуряващи лова и скотовъдството, предвид факта че тогавашните 
скотовъдци, за разлика от днешните, са имали и задължителни паравоенни 
функции. Онази част от населението, която не участва в добре известните 
принудителни миграции на опитомените животни обозначавани като 
трансхюманс (жените, децата и старците) се занимава по-скоро с т.нар. 
крайселищно земеделие, което в онзи първоначален етап е най-вероятно допълващ 
скотовъдството и лова отрасъл. Така че, твърде често срещаните дефиниции 
„земеделско-скотовъдни култури” съществували няколко хилядолетия преди 
Христа, по всяка вероятност са били по своето същество по-скоро „скотовъдно-
земеделски култури”.  
        Предвид гореотбелязаното и най-вече предвид т.нар. шестограмен модел, по 
естествен път се стига и до идеята за приблизителното ограничаване на големи 
географски ареали с подходящо (оптимално) за възпроизводство и развитие на 
човешките популации ( по-големи или по-малки човешки общности) 
съчетаване на природни условия и ресурси, които ареали маркират началото 
на етнообразуването. Във времеви аспект те се отнасят за периода на 
Холоценския климатичен оптимум (максимум): 6000 - 2000 години пр. Хр. Тези 
ареали ние наричаме етногенетични зони. В този период почти в цялото 
Евразийско пространство, но главно в рамките на определените от нас зони, е 
завършило одомашняването на полезните диви животни, които могат да бъдат 
представени в следния хронологичен порядък: кучето, свинята, козата и овцата, 
говедото и накрая - коня.  
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ЕВРАЗИЙСКИ ЕТНОГЕНЕТИЧНИ ЗОНИ 

 
       Като се следва дотук изложената логика, в Евразийското пространство могат да 
се очертаят приблизително следните най-важни етногенетични зони в смисъла на 
макрозони. По-нататък ще бъдат използван и другите две йерархично съподчинени 
понятия – мезо- и микрозони. Предвид отбелязаните по-напред дефинитивни 
елементи, като природни композиции в огромното Евразийско пространство могат 
да се диференцират няколко значителни по площ етногенетични  зони, които в 
рангов порядък могат да бъдат дефинирани и като макрозони. По-нататъшната 
диференциация следва добре известния низходящ йерархичен порядък според 
пространствените измерения: макрозона – мезозона - микрозона.  
 
    
Фиг.3. Евразийски етногенетични макрозони 

 
Легенда: 
1. Ляоси-Цинлинска, 2. Хиндукуш-Алтайска (Средноазиатска), 3. Индско-Гангска, 4. 
Кюрдистанско-Хузестанска, 5. Левантийско-Нилска, 6.Северокавказка (Кримско-
Северокавказка), 7. Долен Десен Дунав.  
 
        Макрозоната представлява най-често ивичеста територия  с дължина 
приблизително от  1000 до 2000-2500 км. и средна ширина 200-500 км. Мезозоните 
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и съответно микрозоните, са с до няколко пъти по-малки пространствени 
измерения. Последните две могат да бъдат съставляващи на макрозоната, но могат 
да съществуват и извън нея. Според нас на равнище макрозона, а в извънрангов 
смисъл – просто зона – в Евразийското пространство могат да се отделят няколко 
големи ареала с ивичест характер (вж. фиг. 2).  
         В рамките на илюстративни примери ще отбележим и допълнителната 
диференциация на равнище етногенетични мезозони. Извън споменатите 
макрозони могат да се диференцират следните мезозони и в самия Европейски 
континент: на север могат да се разграничат Волго-Уралската, Уралско-
Тоболската, Донско-Днепърската, както и Карпатско-Днестърската мезозони, а на 
запад и на юг от България – Моравско-Баконската, Тиса-Апусенската, Савско-
Дравската, Паданската, Ронско-Гаронската, Андалуската, Тесалийската, 
Пелагонийската и др., а в рамките на днешна България – Горнотракийска мезозона.         

 
ДОЛЕН ДЕСЕН ДУНАВ КАТО ЕТНОГЕНЕТИЧНА МАКРОЗОНА 

 
        Особено внимание в настоящата разработка ще се отдели на най-малката по 
територия етногенетична макрозона - Долен Десен Дунав, която по чисто 
географски съображения може да бъде посочена като най-изявената и открояваща 
се етногенетична макрозона в пределите на Европа.  
          В маркираната с номер 7 етногенетична зона - Долен Десен Дунав (най-малка 
по териториален обхват) - по доста убедителен начин изпъкват отбелязаните по-
горе 6 компонента, чието подходящо естествено съчетание маркира и определя 
оптимума за развитие на човешката популация (и наред с това в по-късни времена) 
и съответната култура, и дори цивилизация. В нея дори и сега може ясно да се 
забележат преходите между степ и широколистна гора, с преминаване през 
лесостеп.  
         Важна особеност на зоната е окарстяването (азонален фактор) разпространено 
на повече от 50 % от територията, което допълнително усилва ксерофитизацията, 
т.е. остепняването. В тази зона пасищните условия за осигуряване на животинска 
храна, на първо място протеинова, са добре съчетани с достатъчно речни и изворни 
води (тук са най-големите извори в България - Глава Панега, Девненските и др.). 
Речните течения не са добре изразен лимитиращ придвижването фактор (далеч по-
малки са от тези на реките Тиса, Сава, Драва), а добруджанските и лудогорски 
притоци на Дунав са били непресъхващи.  
        Периферията на зоната е достатъчно богата на мед, злато, сребро, желязо и др. 
(Етрополско, Врачанско, Чипровско, Белоградчишко, Зайчарско, височините 
Бабадаг в Северна Добруджа, където и до сега е известна древната пиритова мина 
Алтън тепе). Не са за подценяване ниските вътрешни части на зоната, в това число 
и предполагаеми находища на каситерит (Видинско, Ловешко), калай (бронзът е 
сплав със съдържание на  90 % мед и 10% калай).  
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Фиг. 4. Ситуиране и териториален обхват на етногенетичната макрозона Долен Десен 
Дунав. 
 

 
                     
         Етногенетичната зона  Долен Десен Дунав (ДДД) допълнително може да се 
разглежда като своеобразна подзона (южен сектор) на Долнодунавска 
етногенетична зона, която обхваща и левобрежието на Дунав - Влашката низина с 
прилежащите планински периферии. Налице са обаче основания да се предполага, 
че шестте горепосочени компонента за оптимално човешко популационно развитие 
не са така убедително съчетани в левобрежен Дунав, както те са в деснобрежен. 
Това е така поради следните особености: много малко окарстени територии 
(платото и хребета Мехединци), поради което се създават условия за значително 
по-голяма лесистост, а не на последно място и по-малко условия за осигуряването 
на естествени „жилища” – пещери, пещерни ниши и пр. Подходящи за целта 
карстови форми; значителни по площ заблатени понижения (Бараган); значително 
по-пълноводни реки, които са по-силно лимитиращ придвижването фактор, което 
особено силно важи и за самата р. Дунав, която разполовява Долнодунавската 
низина. Дори и в макрорелефно отношение Дунавското деснобрежие (южен зонов 
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сектор) е доста по-различно от левобрежието (северен сектор). В ДДД се  
различават 3 надлъжни макрорелефни ивици : 
 

 Средновисока планинска южна периферия (Същински Балкан);               
 Предбалканска - която може да се подели на северна и южна ивица. 

Основните обекти от палеолита и неолита в тази макрорелефна ивица са 
преди всичко в северната ивица – северно от линията Ябланица-Севлиево-
Златарица.  

 Равнинно-платовидна (северна) – тя е най-важната във формирането и 
развитието на древните човешки общности в тази част на континента. 

 
          Много подходящо е и съчетанието на различни типове релеф -  долини, плата 
и платовидни височини, склонови повърхнини. 
          Условното до известна степен на очертаване на мезозоните,  е свързано най-
вече с теренните особености на мезо- и макроравнище. Йерархичният порядък на 
териториалните единици включва и понятието „микрозона”, като съставна част на 
мезозоните. На този етап микрозоните не се диференцират. Това би могло да се 
извърши след щателно пространствено съотнасяне на различни артефакти към 
отделни физикогеографски единици. Така например между реките Росица (долно 
течение) и Осъм (средно течение) се оформя един достатъчно изразителен по 
отношение на човешкото присъствие и дейност коридор, който може да бъде 
наименуван Осъмско-Росишка етногенетична микрозона. В този коридор могат да 
се включат долината на р. Осъм около гр. Летница (Летнишка култура), Бутовско-
Павликенскта плоска и ниска междудолинна заравненост (със съответната 
керамика), с. Хотница (Хотнишка култура) в долината на р. Росица, базалтовите 
могили - Чатала, Камъка, Косматица, Мусинския и Крушунски карстови извори-
водни пещери, Еменската и Деветашката пещера  и др.     
         Предвид отбелязаното  по напред оптимално съчетаване на шест основни 
компонента, обезпечаващи развитието на човешките популации за достатъчно 
дълъг период, зоната  ДДД изпъква с наличието на класически лесостепи, 
достатъчно водни ресурси, наличие на различни строителни материали, широко 
разпространение на льос (слабоспоена скала, много удобна за устройване на 
вкопани жилища-землянки), както и на окарстени варовикови скали, разнообразни 
скали съдържащи медни, калаени, железни руди, злато, сребро и др. Това означава 
че са налице условия за своеобразен древен демографски и икономически „бум”, 
маркиран с достатъчно високо ниво на развитие на древни култури, за което 
съществуват и достатъчно надеждни доказателства. 
        Още в късния и дори средния палеолит са датирани значителни пещерни 
обиталища в многобройните пещери разположени в ниската по-топла и въобще  по-
пригодна  за обитаване част на зоната: Козарника при  с. Орешец, Белоградчишко, 
Темната дупка край с. Карлуково, Луковитско, Деветашката пещера между с. 
Деветаки и с.Дойренци, Ловешко, пещерата Бачо Киро южно от Дряново, пещерата 
Топля при с. Голяма желязна и др. Повечето пещерни  местообиталища са 
разположени в хълмисто-равнино-платовидния пояс до 500 н. в. с много добре 
изразен лесостепен хинтерланд - лесостепен ландшафт  със съответната фауна, 
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достатъчно количество  повърностни води – изворни и речни, със съответната 
ихтиофауна. 
        Недълбоките каньоновидни долини на сравнително малките, лесно 
преодолими нископланнински, равнинни и предпланински реки -Слатинска река, 
Ясеничка река, Поречка (Североизточна Сърбия), Тополовец, Войнишка, Видбол, 
Нечанска бара, Ръчене (Северозападна България), Тученица, Чернялка, Катунецка, 
Каменица, Негованка, Бохот (Централна Северна България), Топчийска,  Война, 
Сенковец, Крапинец,  Хърсовска, Суха река (Лудогорие и Добруджа), са особено 
важен елемент на екологичната ниша на хора и животни, в т. ч. и на тревопасни. 
Към тях могат да се прибавят и отделни участъци  на долините на реките от по-
висок порядък: Искър, Янтра, Вит, Осъм, Тимок, Огоста, Русенски Лом. Нещо 
повече, каньоновидните долини на някои по-малки реки, особено в Лудогорието и 
Добруджа,  освен че са и места за водопоища и размножаване на едрата копитна 
фауна - основен хранителен ресурс за тогавашните хора - са и най-добрите места за 
устройване на ловни „пусии” и масов скотобой, при древния организиран 
колективен лов (виж Фиг 4).  
 
Фигура 5. Генерализиран палеоландшафтен профил на Лудогорието и Южна Добруджа по 
линията с. Тетово – с. Крушари.  
 

ÄÄÉ ÉÉÄ É ÉÄ É É ÄÄÄÉ É É É ÉÄÄ É ÉÄ É Ä É É É
ÉÄÄÉÉÄ ÉÄÉ

Ä
Ä Ä
ÉÉ ÄÄÉÉ

ÄÄ
Ä

Ä
Ä

ÄÉ É

Ä
Ä

&

J

&& &u

u

J

uJ

& &Ju

&J

&

варовикови окарстени пластове

}}} }
}}

водоупорни пластове

ËËËËË

Ë

ËË

Ë карстови и други извори

кватернери слабоспоени и неспоени
скали и почви

речни води и епизодични
карстови езера

Ä горска растителност (предимно дъб)
É тревна растителност

& лесостепни и степни бозайнициu
J лесостепни и степни птици

} хоризонтални пещери и големи скални ниши

пътища на подземни карстови води

 
 
 
         Благодарение на усъвършенстването на управлението но огъня   (най-
страшното древно оръжие, по-често косвено, за „масово унищожение”), и по точно 
използването на т.нар. огнени валове в пространните междудолинни равни 
лесостепни пасища, за насочване на дивите стада към тесните стръмни склонови 
каньоновидни долини, се увеличава значително ефективността на ловните 
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дейности. От важно значение е естественото съчетаване на местата за паша и 
местата за лов   - съответно междудолинни платовидни заравнености с висока 
фитопродуктивност, а оттам и зоопродуктивност. Преобладаващите  тревни 
асоциации по междудолинните заравнености, развиващи се в условията на 
черноземи и черноземновидни почви, на много места в съчетание с рендзини или 
хумуснокарбонатни почви, са в подчертано удобна териториална комбинация със 
сравнително тесните, с  U-виден профил долини  - условия за естествено и 
принудително концентриране на ценни животински видове. Това на практика 
означава  териториален оптимум на древната „ембрионална” продоволствена 
икономика (екстензивно, адаптивно проридоползване).  
        Ландшафтно-екологичните особености на Долен Десен Дунав предполагат 
много висока степен на зооразнообразие, в т.ч. и на първо място на твърде важните 
едри „протеинови” животни. Наред с елените, сърните, туровете, зубрите, особено 
важно място се пада на дивата свиня (ДДД е вероятностен ареала за 
одомашняването й, наред с някои други етногенетични зони от Евразийското 
пространство). Сравнително гъстата речна мрежа, рахлите, най-често льосови 
наслаги, дъбовите гори (източници на жълъди), са първостепенни природни 
фактори обуславящи оптимално състояние (дори до ден днешен) на популацията на 
дивата свиня, особено през неолита (плътност от няколко десетки екземпляра на 1 
кв. км). Към горното следва де си прибави и твърде лесното й одомашняване – 
повечето от специалистите посочват дивата свиня като първи или един от първите 
одомашнени видове диви животни. При това като илюстрация за екологическа 
пластичност (гъвкавост) и приспособимост, може да се прибави съвременния 
„странджанския вариант” на полудомашно (пасищно) отглеждане на свине.  
         Като се прибавят и останалите важни  преки и косвени предпоставки  за 
стопански и културен живот и бит, може да се приеме, че в определени достатъчно 
дълги периоди е съществувал добре изразен икономически и културен разцвет, 
който се финализира и маркира от следните добре известните археологически 
доказателства: златните съкровища на Варна, Хотница, Свещари, Вълчитрън и др., 
сребърното на Рогозен и др., изискващи и съответните достатъчно високи  
културни равнища (за което свидетелства изключително високата ювелирна 
стойност на изработката на злато, което е достатъчно надежден факт за 
предполагане на високо развитие на съответната местна икономика). 
        Ако се разгледат внимателно пространствените съотношения от маркираните 
от археолозите различни селищни култури, може да се предполага наличието на 
доста гъста първична поселищна мрежа – Хаманджия, Мурфатлар, (Северна 
Добруджа), Дуранкулак, Коджадермен, Варна, Ново Делчево, Русе, Свещари и 
много др. не само  североизточната част на Балканите, но и на запад – в днешна СЗ 
България и ЮИ Сърбия – Лепенски вир, Градешница  и др. 
        От археологическите разкопки е акумулиран  и интерпретиран достатъчно 
материал доказващ добре организиран материален и духовен живот още през 
няколкото хилядолетия на неолитната епоха. Степента на организация предполага 
съществуването на значителни, частично обособени групи (общности) в 
деснобрежието на Долен Дунав и на юг до високата част на Предбалкана и до 
Главното старопланинско било. Достатъчно е да споменем дефинираните като 
култури свидетелства за организирана дейност на значителни групи с близки 
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начини на общуване, език, стопанска специализация и т.н. В целево-ориентиран 
труд, българските археолози Хенриета Тодорова и Иван Вайсов дефинират 
тогавашния поселищен начин на живот като съответни култури: култура Овчарово, 
Хотница, Самоводене, Ново Делчево, Сава,  Градешница и много др. Почти всички 
отбелязани по-горе селищни култури са формирани в т.нар. преходна ивица между 
ниския Предбалкан и прилежащата лесостепната и степна част на Долнодунавската 
низина – там, където композицията между основните условия и ресурси разгледани 
като предпоставки за забележим демографски ръст и съответното стопанско, и 
духовно развитие, са най-добри. Неолитните селища в основната си част са 
разположени на границата между Предбалкана и Дунавската равнина с добре 
изразен хълмисто-нископланински хинтерланд на юг и равнинно-хълмист на север. 
Неолитното население в тази част на балканския полуостров може да бъде прието 
като първообраз на добре известните племена или ембрионални етноси означавани 
като траки.  
         Резултатите от досегашните модерни анализи – поленови, радиовъглеродни и 
др. подсказват оптимални палеоландшафтни условия още от началото Холоценския 
климатичен оптимум (среден неолит). Проблемът е, че потвърждаващите 
гореизложената теза археологически открития в повечето случаи са случайни, при 
това крайно неравномерно разпределени в изследваната територия. 
Представителността на анализите, както и на синтезираните картини за живота и 
дейността на древните, се отнасят само за отделни географски точки. Цялостна 
детайлна пространствена картина на ниво зона и микрозона е все още трудно да 
бъде съставена. Ето защо за възстановка на древната ситуация отнасяща се за 
природата, производството и живота, в тяхната взаимосвързаност и 
взаимозависимост, се налага да се работи и чрез интерполиране.  
 
Фиг. 6. Етногенетична макрозона (зона) Долен Десен Дунав – мезозони и основни 
локализации на древна човешка дейност.  
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Легенда:  
а) мезозони: 
1 Северна Добруджа; 2 Южна Добруджа; 3 Лудогорие; 4 Камчийско-Провадийска; 5 
Централна Северна България; 6 Искърско-Огостенска; 7 Ломско-Видинска; 8 Тимошко-
Поречка 
б) символи:  
}– палеолитни и неолитни пещерни обиталища; 
 – неолитни селищни култури 
 - древни рударски центрове 
 f – солни находища 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
          Представеният схематичен пространствен етногенетичен модел на 
Евразийското пространство, предстои допълнително да бъде верифициран със с 
резултати от усилията най-вече на археолози, икономисти, антрополози, лингвисти 
и др. Предвид ролята на миграциите на различните човешки общности, които 
общности са формирани най-вече в етногенетичните зони, могат да се подчертаят 
няколко основни извода отнасящи се главно до ДДД:  

 Етнообразуването в Източна и Югоизточна Европа преди Хр. и 
непосредствено сл. Хр., следва да се свързва преди всичко със 
Северокавказката зона и зоната ДДД. 

 В рамките на Холоценския климатичен оптимум, зоната Долен Десен Дунав 
се очертава като най-обширната етногенетична зона не само на Балканите, 
но и в Югоизточна Европа.  Може да се допусне, че съществувалите 
природогеографски условия и ресурси в зоната Долен Десен Дунав да са 
била оптимални за възпроизводство на значителни човешки маси и за 
съответното високо ниво на стопанско и културно развитие, особено през 
епохата на неолита. Това означава и възможно разселване на юг, на първо 
място в Горнотракийската мезозона и в останалите части на Балканския 
полуостров, и дори  в Мала Азия.  

 Етногенетичните мезо- и микрозони в пределите на днешна Южна България, 
Западен Анадол и Гърция, са своеобразни свързващи звена между 
Левантийско-Нилската и дори Кюрдистанско-Хузестанската макрозони със 
зоната ДДД по времето на същинския неолит. 

 По време на климатичния оптимум през първото хилядолетие сл. Хр. може 
да се търси сериозно еднопосочно влияние на Северокавказката 
етногенетична зона върху зоната ДДД (интегриране на индоевропеиди с 
примеси на сино-монголоидни черти като алохтонни праетноси, с 
класически индоевропеиди от ДДД като автохтонното население).   

   
        Някои от изложените по-горе изводи не са нови – те просто се потвърждават 
от изложената теория за етногенетичните зони.  
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The article represents an attempt to outline thе areas in Eurasia, where the 

landscape and environment conditions supposedly were the most optimal for the 
development of ancient human communities of different ranks, including ancient human 
civilizations. By analyzing the contemporary natural and climatic conditions, as well as 
through paleo-landscapei reconstructions of the region of the Danube Valley (Lower 
Right Danube),  a hypothesis of the existence of optimal living conditions for growth of 
the human population  in this part of the Balkans and Europe is proposed, which area 
therefore is referred to as "ethnogenetic zone”. 
Key words: ethnogenetic zone, landscape-climatic optimum, Neolithic period, Lower 
Right Danube valley 
 
 


