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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КЛАСИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА
НА ЛАНДШАФТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(на примера на ландшафтна карта в мащаб 1 : 500 000, 1992 г.)
Никола Тодоров, Ангел Велчев, Мимоза Контева1
В статията са разгледани някои основни въпроси за съставянето на ландшафтните
карти и са поставени въпросите за актуализацията на класификационната система на
ландшафтната карта от 1992 г. Обърнато е специално внимание на актуализации, извършени в ландшафтните карти на Берковска планина, Влахина, Земенска, Малешевска и
други планини. Наред с това се акцентира и върху хидроморфните и субхидроморфните
комплекси както при влажни зони, а така също и при равнинни и планински условия.
Ключови думи: актуализация, класификация, ландшафти, ландшафтни типове, родове и видове.

AN UPDATE OF THE LANDNDSCAPE CLASSIFICATION
SYSTEM IN BULGARIA
(based on the landscape map from 1992, scale 1:500 000)
Nikola Todorov, Angel Velchev, Mimoza Konteva
Abstract. The article deals with some fundamental issues, concerning the preparation of
landscape maps as well as the updating of the classification system used in the preparation
of the landscape map from 1992. Special attention is paid to the updated landscape maps of
Berkovska, Vlahina, Zemenska, Maleshevska and some other mountains. Emphasis is also
placed upon the hydromorphic and sub-hydromorphic complexes in the humid zones, in the
plains and in the mountain areas.
Key words: updating, classification, landscapes, landscape types, genera and species.

Съставянето на ландшафтна карта е един от възловите етапи от комплексните физикогеографски изследвания. Тя е основата, върху която се отразяват
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и изследват функционалните, структурните особености и динамичните процеси, протичащи в природно-териториалните комплекси (ПТК) и природно-антропогенните ландшафтни системи (ПАЛС). Това е основата, върху която се
провеждат и анализират ландшафтните изследвания и се извършва синтезът на
системите.
Проблемът за ландшафтната диференциация е бил актуален и важен. Тя е
разглеждана от авторите в научната литература винаги от позициите на обективно съществуващата географска среда. Различните автори обаче пристъпват към решаването на този проблем от различни позиции. Е. Neef (1967) не
признава съществуването на ландшафта като обект, ограничен в природата.
Близки до тези схващания на Neef има и Д. Арманд (1975). Арманд, след като
потвърждава обективното съществуване на ландшафтите, доказва, че преходите между отделните ландшафти са бавни и постепенни. По този начин той не
отрича обективното съществуване на ландшафтите, а отрича обективното отразяване на границата между ландшафтите върху разработваните ландшафтни
карти. Арманд приема, че „ландшафтната сфера е континюална, но съдържа и
отделни елементи на дискретност“. Това ще рече, че колкото по-добре е подготвен изследователят, толкова по-добре ще отразява установените гранични зони
и ще нанася по-точно различията, съществуващи между отделните ландшафтни
единици.
Първите класификационни системи и ландшафтни карти се появяват, когато се заражда ландшафтознанието като наука и то преди всичко в Русия и
някои източно- и средноевропейски страни. Особено важен етап е периодът
между 1960 г. и 1980 г., когато се създават редица класификационни системи
от А.Г. Исаченко, Н.А. Гвоздецкий (1972), С.В. Калесник, Г. Милер, В.А. Николаев (1979), Е. Нееф (1967), Н. Л. Беручашвили (1980), И. Кондратский и
редица други автори. Тези системи имат характерни особености и черти, които ги отличават една от друга и са предназначени за различни цели. Те могат
да се разглеждат като факторни, факторно-динамични, структурни, структурно-функционални и др.
Основните изисквания за разработването на една класификационна система са посочени от Д.Л. Арманд (1975), от което се вижда, че съставянето на
класификация на ландшафтите е сложна задача, изискваща огромни познания и
самодисциплина на изследване.
1. Когато се прави класификация, тя трябва да отразява природните закономерности на сушата на Земята и във водна среда, а това е много сложна задача.
2. Когато се изследва конкретна територия, изследователите често се увличат по специфични и конкретни особености на проучваните територии. Често
на тези специфични особености се обръща по-голямо внимание, което насочва
съставителите на ландшафтни карти да извеждат на по-високо таксономично
ниво нетипични и нехарактерни критерии в йерархичната система, което деформира и изражда класификационната система. Затова е необходимо да се
спазват философията, принципите и критериите на ползваната от изследователите класификационна система.
При извършването на диференциацията, както подчертава и Арманд в
своите трудове, е необходимо да се имат предвид няколко основополагащи понятия. Самото деление на понятията и класификацията се извършва по логи44

чески обусловена последователност, която е задължителна, ако искаме нашата
класификация да бъде коректна. Разделянето на понятията е логическа операция, служеща за намиране на понятия, които да са подчинени на даденото първично понятие (Загед, 1985).
В такъв случай родовото понятие се дели на видови понятия, като делението задължително се провежда по определен признак, или както е при сложните
системи, каквито са ландшафтите, по два сродни признака – например хидроклиматичен, почвено-биологичен и т.н. Всеки един признак, лежащ в основата
на делението, зависи от целите на предприетата ландшафтна диференциация.
При диференциацията следва да се имат предвид следните правила:
1. Обемът на първичното по-обхватно понятие (родовото) е длъжен да съвпада със сумата на обемите на видовете понятия.
2. Видовите понятия са длъжни да се изключват взаимно и в такъв случай
техните обеми не са длъжни да се пресичат.
3. Не бива едновременно да се провежда деление по различни признаци.
Те следва да се комбинират един с друг така, че да не се нарушават първите две
правила.
4. Всички понятия трябва да бъдат такива видови понятия, че нито едно от
тях да не се подчинява на друго такова понятие.
Като изхожда от тези правила и при първичната разработка на класификационната система, и при извършването на предприетите актуализации,
при по-сетнешните допълвания и усложнения на класификационната система, било при разкриване на нови видове или при усложнение при разработка
на карти на по-едри мащаби, авторският колектив се придържа към опростената и оперативна четиристепенна класификационна система. Авторите
изхождат и от обстоятелството, че ландшафтните карти ще се използват и от
други специалисти при проектиране и планиране усвояването на природните
ресурси.
В нашата страна се използват класификационните системи, предложени в
бившия СССР от Н.А. Гвоздецкий (1972) и Н.Л. Беручашвили (1979). Първата
е адаптирана за нашите природни дадености от П.В. Петров (1974). През 70-те
и 80-те години на ХХ в. тя послужи за основа за разработка на дисертационни
теми от М. Контева (1991), А. Велчев (1984), Т. Къндев, Б. Борисова и др. Послужи и за основа на разработка на ландшафтните карти на редица национални
и природни паркове.
Втората класификационна система, по която е разработена ландшафтна
карта на Кавказ, беше адаптирана за нашите условия от авторски колектив, в
който взе активно участие и самият автор на класификацията Н.Л. Беручашвили (разгледана по-долу).
Адаптираната класификационна система на В.А. Николаев (1979) от А. Попов беше предложена през 1989 г. като геоекологична класификационна система от авторски колектив Петров, Попов, Балтаков, а по-късно само от името на
А. Попов излиза от печат класификационна система на съвременните ландшафти на България. Тази класификационна система е използвана от някои автори,
работещи или работили в БАН.
През 1991 г. в дисертационната си тема К. Нам използва четвърта класификационна система, която доразработва през 2013 г. в труда си „Ландшафтна
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екология“. Критериите за диференциация при тази система съществено се разминават с останалите три, използвани в нашата страна.
Към класификационната система на Н.Л. Беручашвили (1979), която е със
структурно-функционален характер, с малки корекции се придържат А. Велчев,
Н. Тодоров, А. Асенов (1992); Н. Тодоров (1980), Велчев, Пенин, Тодоров, Контева (2011); Г. Петров (2009), А. Гиков и Ст. Недков (2008); М. Петрова (2016)
и др. При ландшафтната карта на Европа (Landmap-2) е използвана класификационна система с четири йерархични нива, при които за всяко ниво се използва
един диагностичен критерий (Mucher et al., 2005).
Същността на настоящото изследване не е да се анализират и оценяват качествата на отделните ландшафтни карти, разработени от български изследователи, а да се представят някои изменения и допълнения към ландшафтната
карта на България в М 1 : 500 000 (1989, 1990, 1992, 2011). Допълненията и
измененията са предизвикани от усъвършенстването на класификационната
система на Беручашвили с някои концептуални допълнения и изменения. Класификационната система е разработена според идеите на структурно-функционалните особености на ландшафтите и най-вече засяга идеите на динамиката и
функционирането им.
Актуализацията на класификацията се осъществява по два начина: концептуални промени (напр. отчитане на някои морфогенетични процеси и др.) и
допълнения, свързани с мащабите на изследване.
Концептуалните изменения се отнасят до критериите за таксономичното
ниво род ландшафти, видимите части на ландшафта, които са типът релеф, морфоложките процеси в съчетание с доминантната растителност (ландшафтната
карта на България 1 : 500 000, 1992), а при редица създадени по-късно ландшафтни карти на отделни райони критерият е само един – морфогенетичните
процеси, например за северната и южната част на планината Влахина (2012,
2013), Малешевска планина (2015) (фиг. 1- приложение).
При детайлните едромащабни изследвания се наложи допълване на класификацията и съответно ландшафтната карта с нови таксономични нива с
диагностични критерии: група (подрод) – литоложка основа/почвообразуваща
скала, която влияе със своя генезис, химизъм, степен на споеност на скалите,
устойчивост на денудация и ерозия, начин на изветряне и др.; вид ландшафт
– почвен подтип или вид; подвид ландшафт – растителни съобщества, включително техните антропогенни модификации, напр. както е посочено в статиите
за Бурел (2009), Влахина (2012, 2013), Малешевска (2015) (фиг. 1). Също като
пример може да се посочат Родопите, където при различната скална основа се
създават характерни родопски ландшафти, които не са отразени в средномащабните карти, какъвто е случаят и при разномащабните изследвания в М 1 :
500 000.
Тези по-детайлни проучвания при теренните картировки позволи да се добавят нови типове, подтипове и родове ландшафти за някои региони на България:
• Към подтип среднопланински широколистни горски е диференциран род
карстови с тревно-храстова растителност – напр. южно и югозападно от с.
Дружево, около Смилева могила – в статиите за Берковска планина и Козница
(2011).
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• Към тип топлоумерени семихумидни ландшафти е добавен род подножни със смесени широколистни гори – южно от Берковица и Вършец, западно и
южно от с. Бързия, западно от с. Заноже (Берковска и Козница, 2011).
• Доказано е наличие на тип планински умерени семиаридни и семихумидни, подтип планински степни, ливадно-степни и храстови, който е представен
в легендата на ландшафтната карта 1 : 500 000, но поради средния мащаб ареалите не са отразени в посочената карта. Това се осъществи на картата на северния дял на Влахина (2012), като е диференциран род денудационни и карстови,
подрод/група върху карбонатни скали – по билото и южния склон на Бобошевски Руен, около вр. Кликач и местността Църмолин (Влахина) (2012), както и
в Земенска планина и Риша (дял на Коньовска планина) (Велчев и др., 1993).
• Към подтип нископланински широколистни горски е добавен нов род
– долинни, котловинни, акумулационно-ерозионни и денудационни/подножни стъпала, чиито ареали са в Падешкия грабен, долинните разширения на р.
Струма при Бобошево, Бураново, Зелени дол и др. (Влахина) (2012, 2013).
• В Малешевска планина е определен нов тип ландшафти – планински средиземноморски семихумидни, подтип Средиземноморски горски, маквисови,
фриганови и гаригови, с два рода: – ерозионно-денудационни и долинни, котловинни, акумулационно-ерозионни и подножни стъпала – на юг от с. Микрево
и с. Каменица – на малка площ – в статията за Малешевска планина (2015)
(фиг. 1).
• Многогодишните проучвания на хидроморфните и субхидроморфните
ландшафти в България установиха, че може да бъдат диференцирани няколко
подтипа, обединяващи различни родове долинни ландшафти – такива са представени с едификатори върба, черна елша, черна топола и др. по долините на
реките в по-голяма част от страната (средноевропейски) и такива с едификатори чинари и бяла топола (средиземноморски) – по долините на притоците на
р. Струма от Малешевска планина – Равна, Цапаревска, Брезнишка, Будилска
(2015), Оржаден – долното течение на Лебница, Рибник, Долнорибнишка река,
долните течения на десни притоци на Струмешница, идващи от Беласица, като
при последните чинарите са доминантни, а кестените са субдоминанти – по
долините на реките Яворнишка, Самуиловска и др. Също такива ландшафти се
срещат в басейна на р. Марица – десните притоци на Харманлийска и реките
Чепинска и Чепеларска.
• Предлагаме да се включи в класификационната система нов подтип ландшафти – на лонгозните гори в низинния ландшафтен пояс. В зависимост от
местоположението този подтип може да бъде поделен на два рода – крайморски
и крайречен във вътрешността на страната покрай големите реки. За пример
могат да послужат „Топчиите“ по р. Тунджа и „Орманите“ по р. Струма в Санданско–Петричката котловина.
Може и следва да се извърши диференциация и на хидроморфните ландшафти в равнинни и планински условия, на пресъхващи и с постоянно водно
течение, с фин или груб алувий, както и на хидроморфни ландшафти на низинни плата, на склонови и върхови блата и тресавища (фиг. 2).
• Установи се наличие на подтип планинско-долинни горски (средноевропейски) с доминанти бук, габър, ясен, ива, шестил и др. (Миджур, 2000) и високопланински хидроморфни и субхидроморфни ландшафти, при които преобла47

дават торфено-блатни, както и ливадно-храстови видове (Северозападна Рила)
(2001).
• Наличието на два снежника в Пирин ни дава основание да ги диференцираме към субнивалните и род нивално-глациални ландшафти.
Извършеният научен анализ на допълненията и нововъведенията в използваната класификационна система в Катедра „Ландашафтознание и опазване на
природната среда“ от някои от авторите, а също така и от други научни звена
– департамент География към НИГГГ на БАН, Центъра по космически изследвания към БАН, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, от
по-голяма част от докторантските разработки на млади географи и от дипломните работи на магистри ни дават основание да изведем следните по-важни
изводи:
1. Класификацията, разработена на структурно-функционална основа,
следва да се разглежда като една система, която дава възможност при различни мащаби и за различни райони на страната и Балканския полуостров да се
допълва, разширява и най-коректно да отразява природната и природно-антропогенна същност на действително съществуващите ландшафти.
2. В класификационната система съществуват възможности да бъдат отразени съществени различия между ланшафтите в различните части на страната. Например, да се отразят различията, съществуващи при една надморска
височина и експозиция в Стара планина и Родопите. Диференцирани са родопски ландшафти, при които се отчита не само литоложката основа, но и морфотектонските особености и палеогеографското развитие на структурата или пък
ландшафти на Беласица и Славянка и др.
3. Авторите на настоящата разработка определено считат, че е крайно време да се създаде работна група, която да разработи обобщена класификационна
система за България и да се пристъпи към целенасочено пълноплощно картиране и картографиране в едър мащаб на цялата страна.
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Фиг. 1. Ландшафтна карта на Малешевска планина (Тодоров, Пенин, Чолакова, Контева, Стоилкова, 2013): а) смесени широколистни гори – горун, габър и др.; б) смесени широколистно-иглолистни – бук, бяла ела, бял бор; в) изкуствено залесени
иглолистни гори – черен бор, бял бор; в′) стари иглолистни залесявания; в′′) изкуствени залесявания от кедър, кипарис; г)
букови гори; д) пасища и ливади; е) обработваеми земи; е′) трайни насаждения; ж) ксеротермни дъбови гори – космат дъб,
благун, цер, келяв габър и др.; з) храстови формации – мъждрян, космат дъб, келяв габър, червена хвойна и др.; и) върба, топола, елша, чинари; к) ксеротермни храсталаци – пърнар, дървовидна хвойна, кукуч, копривка и др.; л) оранжерии и парници
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Фиг. 2. Хидроморфни ландшафти в равнинни условия по р. Янтра при с. Драганово в Северна България
(Todorov, Veltchev, 2006)

