
Остров Света Анастасия върху карти на испанския картограф Хуан 

Мартинес 

 
1.1. „Западната част на Черно море“ – карта (с размери 16 х 19,5 см) от 

атласa (13 карти върху пергамент) на Хуан Мартинес, около 1550 г. -  

Национален морски музей, Гринуич, Лондон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. 2. Отсечка от картата „Западната част на Черно море“ на Хуан 

Мартинес (около 1550 г.) с остров Света Анастасия в Бургаския залив.  

Хуан Мартинес (Juan Martines) е космограф на испанския крал Филип II. 

Роден e на остров Майорка. Работи в Месина (остров Сицилия). Умира в 

Неапол през 1591 г.  

Тук представените карти (и отсечки) са от четири атласа на Хуан Мартинес 

(от общо 26).  

Първият атлас с 13 карти върху пергамент, с размери 16 х 19,5 см, се 

съхранява в националеният морски музей в Гринуич, Лондон (Greenwich, 

Nation Maritime Museum). 

Крайбрежната ивица на Черно море е оцветена в златисто, Кримския 

полуостров в червено. Със знак „+“ са означени най-добрите корабни 

стоянки. 

По българският бряг на Черно море Хуан Мартинес е нанесъл следните 

топоними: Pagala (Мангалия / Румъния); Losilosicho (Нос Шабла); chaliacra 

(Нос Калиакра); gauarna (Каварна); carbona (Балчик); castrise (Резиденция 

„Ексиновград“); verna (Варна); galato (Нос Галата); leuiza (Обзор); c. 

delemano (Емона); mesembre (Несебър); poro (Бургас); scafidia (Димчево); 

sisopoli (Созопол); lalia (Маслен нос); verdoiso (Нос Урдовиза); gatopoli 

(Ахтопол); stagnara (Инеада / Турция). 

В Бургаския залив е представен без име и остров Света Анастасия (в 

червено). Несебър (mesembre) е представен в черно, а Созопол (sisopoli) в 

червено.  

   

 



 

 
2. 1. Картата на Хуан Мартинес „Източно Средиземноморие и Черно 

море“, 1570 г. (Joan Martines, Mediterráneo oriental y Mar Negro, Atlas 

portolano, 1570).  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000796 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000000796


 

 
2. 2. Отсечка от картата на Хуан Мартинес „Източно Средиземноморие 

и Черно море“ – 1570 г. с остров Света Анастасия в Бургаския залив.  

Вторият атлас  – „Atlas portolano” се съхранява в националната библиотека 

на Испания (Biblioteca Nacional de España, GMG/103). Картата „Източно 

Средиземноморие и Черно море“ е част от този атлас.  

Картата е ориентирана с роза с 32 посоки на ветровете. Украсена е с 

гербове и знамена на всяка от териториите и кралствата. 

В Бургаския залив / залива на Месембрия (misenbra) е представен (без име) 

и остров Света Анастасия. Със знак „+“ са означени най-добрите корабни 

стоянки. 

Третият атлас се съхранява във френската национална библиотека 

„Галика“ (Bibliothèque nationale de France. Bibliothèque de l'Arsenal. Ms-

8323). Тук представената отсечка е от този атлас (Portulan de Juan Martinez, 

1582). 

Четвъртият атлас (1587 г.) се съхранява в библиотеката на американския 

Конгрес (Library of Congress). 



 
3. 1. Portulan de Juan Martinez, 1582. (Bibliothèque nationale de France. 

Bibliothèque de l'Arsenal. Ms-8323). 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55013730x/f12.item.r=Portulan%20de%2

0Juan%20Martinez 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55013730x/f12.item.r=Portulan%20de%20Juan%20Martinez
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55013730x/f12.item.r=Portulan%20de%20Juan%20Martinez


3. 2. Отсечка от картата на Хуан Мартинес „Източно Средиземноморие 

и Черно море“ – 1582 г. с остров Света Анастасия в Бургаския залив.  

 
4. 1. Atlas of Joan Martines, 1587. Library of Congress. 

https://www.loc.gov/item/2021668469/ 

https://www.loc.gov/item/2021668469/


 

 
4. 2. Отсечка от картата на Хуан Мартинес „Източно Средиземноморие 

и Черно море“ – 1587 г. с остров Света Анастасия в Бургаския залив. 

(Library of Congress).  

 

Анастас АНГЕЛОВ 


