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Все още няма публикувано цялостно изследване, посветено на източ-
нородопските български говори, в което да се разглеждат техните особе-
ности и да се определя мястото им сред останалите родопски говори. А е 
факт, че те имат свои отлики. От една страна – някои от тях се явяват пре-
ходни между родопските и тракийските говори. Например по застъпни-
ците на старобългарските носови и ерови вокали златоградският говор, 
както и говорите на селата Черничево и Аврен, Крумовградско, са близки 
до тракийските говори в Беломорието: стб. ©, ú > ъ; стб. , ü > е 

(Стойков/Stoykov 1968: 229–243; Стойков/Stoykov 1993: 139; БДА/BDA 
1964, к. 1–16). Налице са и характерни особености, които не се откриват в 
другите родопски и в съседни тракийски говори. В областта на фонетиката 
това са: запазен носов изговор, главно в глаголно краесловие (хòдихмен, 
пра àвихмен, кàзаан, мòлeан са и др.); запазена в по-голяма степен употре-
ба на гласна ы на етимологично и на неетимологично място, както и изго-
вор на ъ вм. ы и и (б´ва, даб´так, к´тка, глàвы; хòдилъ, прàвилъ) и др. 
Такива особености са налице и в областта на морфологията. 
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Интерес представят характерните отлики в областта на лексиката. Една 
от тях е употребата на дендроним гърм с фонетични варианти за реалия 
‘дъб’. По данни от Архива на диалектния речник в Секцията за българска 
диалектология и лингвистична география към Института за български език 
по-широка е употребата на название гръм със значение ‘нисък разклонен 
храст; шубрака’ в говори от Кюстендилско, Радомирско, Трънско, Цари-
бродско, Софийско; Великотърновско, Севлиевско, Беленско и в Странджа 
(Малкотърновско, Визенско). В Българския етимологичен речник (БЕР/ 
BER 1971) са отбелязани название гръм със значение ‘нисък разклонен 
храст’ (Каменица, Кюстендилско; Странджа) и словообразувателен вари-
ант гръм£ца ‘шубрака’ (Трънско). Цитирани са примери от сръбски, хър-
ватски и от словенски език, в които названието се употребява със значение 
‘храст’. За произхода му се предполага кръстосване между праславянско 
*gõmъ (стинд. gβlma ‘храст’) и праславянско *drъmъ (рус. дром, срв. бълг. 
дръм ‘храст, шубрак’) (БЕР/BER 1971). Други изследователи търсят връзка 
на индоевропейския корен със староиндийско gùlma-s (Младенов/Mlade-
nov 1941). Посоченото в Родопски речник на Т. Стойчев като характерно 
за говора на с. Кетенлик, Ксантийско, название горм със значение ‘нисък 
дъбов храст’ (Стойчев/Stoychev 1965: 119–314) не е засвидетелствано в 
местния говор в такъв облик и с такова значение. Още по-неправдопо-
добно е наличието на плурална форма гръм’е в говора на Чепеларе, Смо-
лянско, със значение ‘дребни ниски храсти в гората’ (по данни от Архива 
на диалектния речник към ИБЕ), след като за родопските говори като цяло 
е характерна употребата на названието с група –ър-, а не –ръ-.  

Названието гръм е старо и е засвидетелствано в старобългарски писме-
ни паметници, какъвто е Синайският евхологий: стб. ãðúìú ’храсталак’ 

(СР/SR 1999). Но в югоизточните български говори е налице употребата 
му със значение ‘дъб’. То е характерно за говорите на западнотракийските 
български села Доган Хисар, Дедеагачко; Съчанли и Ясъюг, Гюмюр-
джинско (Стойчев/Stoychev 1965: 119–314; Бояджиев/Boyadzhiev 1971: 5–
135; Стаматов/Stamatov 1963: 205). Във фонетични варианти с група -ър- 
вместо -ръ- се открива и в източнородопски и южнородопски български 
говори. В говора на с. Тихомир, Крумовградско, се среща облик гôрм 
(Кабасанов/Kabasanov 1963: 99). По данни от Идеографския диалектен 
речник на българския език (ИДРБЕ/IDRBE 2012) той е характерен и за го-
вора на с. Шахин, Ксантийско, а фонетичен вариант гърм – за говора на гр. 
Неделино, Златоградско (ИДРБЕ/IDRBE 2012). Данните за разпростране-
нието на фонетичен вариант гърм включват говорите на околните села и 
махали в Неделинско (Христов/Hristov 1964), както и говора на Златоград. 
Вариантът е засвидетелстван в топонимия от Златоградския район: Кад£-
ревото г³рме, Панàлоското г³рме, С½люскуту г³рме, Тèнкото г³рме; 
Изгор¾лото г³рмище (Христов/Hristov 1964). Дори във високата част на 
златоградския квартал Голяма река има махала, която носи име Гърмът¹. 
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Дендроним гърм е характерен и за говорите на селата Аврен и Черничево, 
Крумовградско (Стойчев/Stoychev 1983). В говорите на група села в Мом-
чилградско се открива фонетичен вариант гарм (Кирково, Шумнатица, 
Жерка, Солука, Домище, Завоя, Дружинци) (Стойчев/Stoychev 1983).  

Но е факт и широката употребата на фонетични варианти г³ръм, г³-
рạм, гàрам, гồрам, в които е налице епентеза на гласните а, ъ след съг-
ласна р. В зависимост от това дали се открива в ô- (о-), а- или ъ-говори, 
изговорът на названието е различен. По данни от Родопски речник облик 
г³ръм е характерен за говорите на селата Яковица, Дрангово, Джерово, 
Чакаларово, Момчилградско. Същевременно е отбелязан фонетичен вари-
ант гàрам в говора на с. Дружинци, Момчилградско. Посочено е наличие-
то на облик гòръм в говора на с. Кестен, Девинско (Стойчев/Stoychev 
1965), като това засега не е потвърдено от други изследвания. В Идеограф-
ския диалектен речник на българския език е отбелязан фонетичен вариант 
гàрам в говора на с. Шумнатица, Момчилградско (ИДРБЕ/IDRBE 2012). 
Фонетичен вариант гòрам пък се среща в говора на с. Девесилово, Крумов-
градско, както и в говора на с. Тихомир, Крумовградско (Клепикова/Kle-
pikova 1966: 138). Но данните на руската изследователка за говора на с. 
Тихомир се различават от тези в изследванията на диалектолога Ст. Каба-
санов, според когото в употреба е облик гôрм (Кабасанов/Kabasanov 1963: 
99). За говорите в Неделинско и Златоградско е обичайна употребата на 
фонетични варианти г³ръм, г³рạм, данни за които се откриват и в местна-
та топонимия: Гъръм (Христов/Hristov 1964). 

В публикувани през последните двайсет години речникови материали 
от южнородопските български говори в Гърция са отбелязани фонетични 
варианти γκόραμ, γκόρоμ, но със значение ‘дърво’ (Теохаридис/Teoharidis 
1996). Трябва да се поясни, че промяната в семантиката на названието, 
доколкото я има, не е общовалидна и е нова, тъй като, по данни от начало-
то на ХХ в., в говора на голямото южнородопско село Кетенлик, Ксантий-
ско, се е употребявал облик гòарам (гồрам) със значение ‘дъб’ (Шишков/ 
Shishkov 1907: 6). А следи от разширяването на семантичния обем на на-
званието се откриват и в родопски говори на българска територия. Така в 
диалектите на селата Кирково, Шумнатица, Солука, Завоя, Дружинци, 
Горно Къпиново, Долно Къпиново, Момчилградско, се употребява прила-
гателно гàрмес със значение ‘кичест – за дърво’: гàрместо дàрво (Стой-
чев/Stoychev 1983). 

Данни за дендроним гôрм ‘дъб’ има и в изследването на патриарх 
Кирил за българомохамеданските села в Южните Родопи. Интересно е, че 
названието е засвидетелствано в топонимията, която е съхранила архаични 
особености от по-ранен етап в развитието на местния говор. В землището 
на с. Кетенлик, Ксантийско, е отбелязан топоним Гồрмат (Кирил/Kiril 
1960: 39). В землището на с. Шахин се открива топоним Гôрмôт с поясне-
ние под линия: гôрм – дъб (Кирил/Kiril 1960: 57). Тук вероятно е допусна- 
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та грешка в графичното оформление на топонима, тъй като не е отбеляза-
но ударение, а и за местния говор не е характерен изговор на фонема ô в 
неударена позиция. В землището на мах. Кьостра, спадаща към с. Отма-
нери, Ксантийско, е отбелязан топоним Гồрми с пояснение, че става въп-
рос за дъбова гора, намираща се над местността Друмската бърчина (Ки-
рил/Kiril 1960: 17). В землището на с. Козлуджа, Ксантийско, е споменат 
топоним Гôрмове(-не) ‘ниска дъбова гора (меше ‒ тур.), в Пепелницко’ 
(Кирил/Kiril 1960: 64). 

Неправилно е посочено наличието на название гоарам в говора на с. 
Гердеме, Гюмюрджинско, от руската изследователка Г. Клепикова, по 
данни от изследването на патриарх Кирил (Клепикова/Klepikova 1966: 
138), тъй като в случая авторът отбелязва топоним Бôрце. А за да обясни 
акустичната характеристика на звука ô в топонима, патриарх Кирил пише: 
„… ô се произнася с кратко а, както на много места в Родопите, но в някои 
случаи не става изясняване на ъ в оа. Например гоарам – дъб, два гоарма, 
три гоарма, но за много се казва гърмове“ (Кирил/Kiril 1960: 93). Това 
обяснение не хвърля яснота върху спецификата на употреба на характер-
ния родопски вокал ô. От него не става ясно и дали название гоарам се 
среща в говора на с. Гердеме, Гюмюрджинско. Като цяло за днешното със-
тояние на българските говори в Южните Родопи е характерна употребата 
на дендронима за назоваване на реалия ‘дъб’ с фонетични и морфологични 
варианти.  

В изброените речници се откриват и словообразувателни варианти на 
названието: гърм£ка ж. ‘дъб’ Златоград (Стойчев/Stoychev 1965). Облици 
гърм£ка, гърм£чка са характерни и за говорите в Неделинско. С демину-
тив гърм£чка се назовава ‘младо дъбово дърво’. В говора на с. Долно Къ-
пиново, Момчилградско, е засвидетелстван облик гарм²чка. Данните в 
Идеографския диалектен речник на българския език (ИДРБЕ/IDRBE 2012) 
за наличие на облик гръм£ка със значение ‘дъб’ в говора на с. Славейно, 
Смолянско, не са достоверни, тъй като освен характерната за диалекта 
употреба на група -ър- вм. -ръ- тук се употребява турцизмът мешồ, а в 
землището на селото се открива топоним Дабàка. Деминутив γκόραμτσˇε 
гòрамче с гръцко съответствие δενδράκι ‘дръвче’ е отбелязан в публикации 
на гръцки изследователи, посветени на южнородопските български говори 
в Ксантийско (Теохаридис/Teoharidis 1996). 

За назоваване на ‘дъбов храст’ в говори от Момчилградско се използва 
деминутив гарм²чка (Кирково, Долно Къпиново, Горно Къпиново, Шум-
натица, Солука, Дружинци, Джерово) (Стойчев/Stoychev 1983), а в диалек-
тите на селата Кушла, Златоградско, и Дрангово, Момчилградско – гър-
м²шка. В говора на с. Елховец, Смолянско, с названието гърмòк се нари-
чат ‘дъбови и други храсти, листата на които през зимата рядко окапват’ 
(Стойчев/Stoychev 1965).  
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За назоваване на ‘дъбова гора’ се употребяват названията гърмовàк  
(Златоград, Неделино, Старцево, Долен, Маданско; Елховец, Смолянско; 
Тихомир, Крумовградско) и гарм£к (Долен, Неделино, Маданско; Тихо-
мир, Крумовградско) (Стойчев/Stoychev 1965). Но са налице и названия г³-
ръмъва гòра, г³рмова гòра в говори от Момчилградско (Дрангово, Яковица). 

От посочените данни е видно, че дендроним гърм ‘дъб’, с фонетични и 
морфологични варианти, е разпространен в Златоградско, Момчилградско, 
Крумовградско, Смолянско (в района на Рудозем) и Ксантийско. По данни 
от проведени теренни проучвания ареалът на разпространение обхваща и 
българските родопски говори в Гюмюрджинско и Димотишко. Както бе 
посочено по-горе, названието е от домашен, български произход. 

Интерес представя употребата му, наред с названия за видове дъб, в 
диалекти от Южните Родопи. Показателни са данните от два разсечени от 
гръцко-българската граница български родопски говора. Говорът на с. 
Хебилево, Гюмюрджинско, е и говор на селата Горни и Долни Юруци, 
Крумовградско, заселени с преселили се през първата половина на ХХ в. 
хебилевци (Митринов/Mitrinov 2015: 70–76). Другият диалект е на с. Угур-
ли, Ксантийско, който е и говор на преселилите се също през първата по-
ловина на ХХ в. угурлийци на българска територия, основали махала Куш-
ла, Златоградско, прераснала по-късно в село (Митринов/Mitrinov 1992: 
40–44). В говора на селата Горни и Долни Юруци, Крумовградско, се от-
криват два вида названия на видовете дъб. Първата група включва дендро-
ними пл’ускàк, благ²н’, цер (цер’), бàлажа. За втората група – съставни на-
звания – е характерно включването на съставка гàрам: пл’ускàкуф гàрам, 
благ²н’уф гàрам, цèруф гàрам. Важно е да се отбележи, че в землището на 
с. Горни Юруци се откриват два топонима, образувани с название гарм: 
Гàрмвата бар²га и Гàрмвата чешм’à. А в говорите на заселените през 
втората половина на ХХ в. преимуществено с преселници от с. Хебилево, 
Гюмюрджинско, обезлюдени селища в Димотишко са в употреба и други 
названия, които не се срещат в останалите местни говори: г²рчел (мах. Ка-
раирен – грц. Уранио); цер мêшè (с. Бобалар – грц. Гонико). Названието 
цер мêшè може да се свърже с облика с£р мешè в павликянския говор на 
гр. Раковски, Пловдивско (ИДРБЕ/IDRBE 2012). В първата съставка сир е 
налице преглас è > £, характерен за павликянските говори (Стойков/Stoy-
kov 1993: 138). 

В говора на с. Кушла, Златоградско, се откриват названия за дъб г³ръм 
и гърм£ка, второто от които е характерно за говорите в Златоградско като 
цяло. Отбелязани са следните названия за видове дъб: цер’, гур²н’, плискàк 
(прискàк’), благ²н’. В Златоградско е в употреба и названието цер£ка за 
’дъб цер’, образувано с наставка –ика, подобно на названия гърм£ка ’дъб’, 
буч£ка ‘бук’. В землището на с. Кушла има местност Благ²нца, чието име 
несъмнено е свързано с название на вид дъб благ²н’. 
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Картината се допълва и от данни за разпространението на названията в 
други южнородопски говори. Така в говорите на селата Чалъба (грц. Сми-
гада), Ешек дере (грц. Есохи), Къзлар (грц. Рагада), Саранджина (грц. Са-
ракини), Гюмюрджинско, са засвидетелствани названия благ²н’, цер’, пл’ус-
кàк. Интерес представлява селищното име Баладжа (грц. Мелитена), Гю-
мюрджинско, в чиято основа е залегнал дендронимът бàлаџа, бàлажа ‘вид 
дъб Quercus conferta’ (МББР/MBBR 1939: 316–557). В махали Пулево (грц. 
Просилио) и Парồта или Парồ махала (грц. Хрисо), в района на средищ-
ното село Мустафчево, Ксантийско, подобно на говорите в Неделинско, се 
употребяват две названия: горм, гòрам и цер. Разнообразие на названията 
за реалията ‘дъб’ се открива и на българска територия, като дори то е на-
лице в говорите на отделни села от един диалектен район. За говорите на 
селата Дрангово и Яковица, Момчилградско са характерни названията на 
видове дъб: благ²н’, гур²н’, цер (цер’). В диалектите на селата Джерово, 
Домище, Кирково, Момчилградско, пък са регистрирани лексемите бла-
г²н’, г²рчел’, цер’, а в говорите на селата Дружинци и Шумнатица, Мом-
чилградско – названията благ²н’, цер. В говора на с. Ерма река и на мах. 
Пресока (старо Балали) на с. Старцево, Златоградско, е засвидетелствано 
название гурнàк ‘вид дъб с по-дребни листа’. 

Отделно за всички южнородопски говори, както и за българските тра-
кийски говори в Западна Тракия е характерна употребата на лексемата 
пърнàр с фонетични варианти парнàр, пурнàр ‘вид дребен храстовиден 
вечнозелен дъб (Quercus coccifera)’ за растителен вид, който вирее по юж-
нородопските планински склонове (БЕР/BER 2002). С характерен за гръц-
кия език облик названието е включено и в помашко-гръцкия речник на 
Теохаридис: πоυρνάρ грц. πоυρνάρι (Теохаридис/Teoharidis 1996). 

Като цяло названията за видовете дъб в описания ареал са общи с тези 
от другите краища на българското езиково землище. Факт е, че повечето 
от тях са от домашен, български произход. Названието цер за вид дъб 
Quercus cerris е с широко разпространение на българското езиково земли-
ще. Открива се също в сръбски, хърватски, словенски, чешки, словашки, 
руски език (Фасмер/Fasmer 1987). Засвидетелствано е в църковнославян-
ски писмени източници: öåðú, öåðü (Дяченко/Dyachenko 1993). В старобъл-

гарски писмени паметници е включено прилагателното öåðîâú: êîðû öåðîâû 

‘дъбови кори, церови кори’ (СР/SR 2009). В българския и в останалите 
славянски езици названието е заемка от лат. cerris (МББР/MBBR 1939: 59; 
Младенов/Mladenov 1941), а според някои изследователи – от лат. cerrus 
‘вид дъб’ (Фасмер/Fasmer 1987). Факт е наличието на топоними с основа 
цер в Неделинско: Цèрът в землището на с. Върлино; Цèрън – в землище-
то на с. Козарка; Цèрево – в землището на мах. Бурево. Интересни освен 
това са и посочените данни, че местното население там различава два вида 
дъб – гърм и цер, като шумата на гърма се използва за фураж на добитъка  
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(Христов/Hristov 1964). Названието се открива и в топонимията на бълга-
роезичните мюсюлмански села в Ксантийско: Цер, Цèрцките н£ви, Цèрц-
ко, Цèрцката пад£на и Цèрцката р¾ка (с. Отманери); Цèриво (с. Синико-
во); Цèрене (с. Кетенлик); Церồт (с. Шахин) (Кирил/Kiril 1960: 14, 16; 30, 
32; 40; 58). 

Произходът на названието благ²н’ е свързан с прилагателно благ < стб. 
áëàãú ‘с приятен вкус, сладък; благ’ (СР/SR 1999), тъй като дървесината му 

сладни (БЕР/BER 1971). Известен е с латинското име Quercus conferta 
(МББР/MBBR 1939: 316–557), а също с името Quercus frainetto (Цавков/ 
Tsavkov 2001: 142). Широко е разпространението на българската езикова 
територия на синонимно название слад²н. По данни от БЕР с него се 
назовават и други видове дъб. Най-често се отбелязва вид планински дъб 
горун (Quercus sessiliflora), предимно в Югозападна България, и дъб 
благун, предимно в Северозападна България. В по-малка степен това важи 
за други видове дъб: унгарски дъб, благун (Quercus conferta); вид дъб 
(Quercus pubescens) (БЕР/BER 2002). Но данни за такова разнообразие на 
названията не се откриват в актуалното и днес специализирано издание 
„Материали за българския ботаничен речник“ (МББР/MBBR 1939)!  

Произходът на название пл’ускàк може да се свърже със старобългар-
ското съществително ïëyñêú ‘шум, звук’ (СР/SR 2009). Засега не се откри-

ват данни за разпространението му в други райони на българската езикова 
територия, освен в описания родопски ареал. Но в българското езиково 
землище са засвидетелствани сходни названия на други дървесни видове 
(плюскач ‘жълта акация’ – Colutea arborescens). Като цяло с имена плюс-
кач, плюскар, плюскавица и др. се назовават преимуществено тревисти 
растения (МББР/MBBR 1939: 316–557). 

С название гур²н се отбелязват различни видове дъб: ‘бял дъб, летен 
дъб, граница (Quercus pedunculata)’; ‘зимен дъб (Quercus sessiliflora)’. То 
също е с широко разпространение на българската езикова територия 
(МББР/MBBR 1939: 316–557). Произходът му се свързва с глагола горя 
или със съществителното име гора и наставка -ун, подобно на названията 
благун, сладун (БЕР/BER 1971). В други специализирани издания видът е 
посочен с латинското наименование Quercus petraea и с народни имена 
зимен дъб или скален дъб (Цавков/Tsavkov 2001: 142). 

За названието г²рчел’ не се откриват данни в досегашни публикации. 
Може да се предположи, че е възникнало като антоним на названието бла-
гун’, тъй като жълъдите на благуна са ядливи за животни и хора, а други 
видове дъб съдържат в по-голямо количество горчиви вещества (танини) и 
жълъдите им са горчиви и негодни за консумация, без да са претърпели 
обработка (БФОБ/BFOB). Произходът на названието може да се свърже 
със старобългарското прилагателно ãîðüêú ‘горчив, който има горчив вкус’  
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(СР/SR 1999). Но конкретната му научна идентификация може да се на-
прави от специалисти дендролози, още повече че според различни източ-
ници на територията на България се откриват между 7 и 15 вида дъб 
(БФОРД/BFORD). 

Названието гурнàк, макар да се открива засега само в говорите на 
отделни селища в Златоградско, е разпространено на българската езикова 
територия в облик горняк (Quercus pedunculata). Посочени са синонимни 
лексеми бял дъб, граница, летен дъб (МББР/MBBR 1939: 316–557). Про-
изходът на названието може да е от старобългарското прилагателно ãîðüíú 

‘планински, стръмен’, по признака разпространение на дървесния вид в 
планински местности, или от старобългарското прилагателно ãîðüíèè ‘кой-

то е разположен на високо място, във високи планински части’ (СР/SR 
1999). 

Единствено названието бàлажа, балаџа е от турски произход. Отбе-
лязано е със синонимни лексеми от домашен, български произход благун, 
сладун (Quercus conferta) (МББР/MBBR 1939: 316–557). Произходът на 
турското название може да се свърже с основа bal ‘мед’ (ТБР/TBR 1962) 
по признака благост, сладост на дървесината и ядливост на жълъдите. В 
други източници лексемата е посочена със значение ‘вид дъб, на който 
дървото е най-яко’, по материали от Чирпанско (Геров/Gerov 1978). 

От изнесените данни е видно, че дендроним гърм ‘дъб’, с фонетични и 
словообразувателни варианти, е запазен само в днешните източнородоп-
ски и южнородопски български говори. Факт е, че архаичната лексема за 
реалия ‘храст’, разпространена в южните части на славянската диалектна 
територия (ОЛА/OLA 2000), е разширила семантичния си обем, като е 
обхванала и реалията ‘дъб’. Не стават ясни признаците, по които е станало 
разширяването на семантичния обем на лексемата, имайки предвид съ-
ществените различия между растителния вид храст и конкретния дървесен 
вид дъб. В народната етимология се изтъква, че дървото г³ръм привлича 
гърмелèшките ‘гръмотевиците’. Но както бе посочено, в старобългарските 
писмени паметници се открива название ãðúìú със значение ‘храсталак’ 

(СР/SR 1999), а ниските храсталаци няма как да привличат гръмотевиците 
като високите дървета. Така отпада възможността да се свърже произхо-
дът му с названия гръм, гръмотевица, още повече че в старобългарските 
писмени паметници се среща и лексема ãðîìú със значение ‘гръм, гръмоте-

вица’ (СР/SR 1999). А облик гром със значение ‘гръм’ е запазен в днеш-
ните родопски и източнорупски говори, както и в ред славянски езици: 
сръбски, хърватски, словенски, полски, чешки, горнолужишки, руски, ук-
раински (БЕР/BER 1971). Въпросът за произхода на название гръм ‘дърво 
дъб’, ‘храст’ остава открит, още повече, че и в цитирания БЕР не е пред-
ставена приемлива и добре аргументирана етимология. 
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За съжаление, в програмата за събиране на материали за Българския 
диалектен атлас не са включени въпроси, свързани с названията на дър-
весни видове, освен за дървото черница (БДА/BDA 1964: 173–182), като е 
пропусната възможността да се отбележат интересни архаични и самобит-
ни названия, каквито са тези за дъба по българската диалектна територия. 
По данни от Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА/OLA), в карта-
та, посветена на названията на реалия дъб (Quercus), се открива едва един 
пункт в цялата славянска диалектна територия (№ 25, на територията на 
република Хърватска), където е засвидетелствано название gñ:m със значе-
ние ‘дъб’ (ОЛА/OLA 2000а; ОЛА/OLA 2013). От друга страна, според дан-
ните за включените в мрежата на ОЛА селища от българската диалектна 
територия се оказва, че няма нито един пункт от Южните Родопи. А от Из-
точните Родопи са включени само говорите на селата Покрован, Ивай-
ловградско, и Малък Дервент, Софлийско (погрешно отбелязано в район 
Дедеагач), които са тракийски по тип (ОЛА/OLA 2013). Така е пропусната 
възможността да се представят в това обобщаващо за цялата славянска ди-
алектна територия издание данни от архаичните и самобитни родопски го-
вори в Източните и Южните Родопи. 

 
БЕЛЕЖКИ / NOTES 
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