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Статията представя резултатите от направен анализ на земното покритие и земе-
ползване в района на водосборния басейн на р. Крумовица (Източни Родопи) спрямо 
локалните морфометрични променливи на релефа надморска височина, наклон и екс-
позиция на склон и форма на склоновете. Използвани са данни за земното покритие и 
земеползване „КОРИНЕ 2012“. Получените резултати представят морфометрична ха-
рактеристика на релефа по тези променливи и средните стойности на пространственото 
им разпределение за отделните класове земно покритие чрез използване на географски 
информационни системи (ГИС).
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The article presents the results of the analysis of the land cover and land use in the area 
of the Krumovitsa River Basin (Eastern Rhodopes) in relation to the local geomorphometric 
variables altitude above Sea level, slope and aspect and slope’s curvature. Data on CORINE 
Land Cover and Land Use for 2012 has been used. The obtained results represent a 
geomorphometric characteristic of the terrain using these variables and their spatial distribution 
for each land cover and land use class using Geographic Information Systems (GIS).
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УВОД

Развитието на дистанционните методи за заснемане и изследване на терена 
и земната повърхност, напр. SIR-C (Spaceborn Imaging Radar C-band), X-SAR 
(Synthetic Aperture Radar Instrument), SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 
и др., осигурява по-лесен достъп до цифрови данни за релефа и земната по-
върхност, което стимулира развитието на автоматизирани методи за тяхното из-
следване, анализ и оценка. Предимство при използването на спътникови данни 
е възможността за заснемане на по-големи по площ територии, вкл. на труд-
нодостъпни райони. 

Релефът представлява сложна геоморфоложка система, характеризираща се 
с различни по размер и възраст полигенетични форми с различен размер, суб-
страт, възраст, цялостност (Dikau, 2006, 170). От геоморфоложка гледна точка 
формите на релефа могат да бъдат изследвани по: а) количествени (морфомет-
рични) и морфографски признаци; б) техния субстрат (генетични типове насла-
ги); в) видовете геоморфоложки процеси, довели до тяхното образуване и про-
тичащи върху тях; г) тяхната геоморфогенеза и морфодинамика (Zepp, 2004). 

Според Dikau (2006, 170) релефът има двоен характер, т.е., от една страна, 
е образуван в резултат на проявата на определени процеси, а от друга страна, 
влияе върху протичане на други процеси. Намира се в сложни взаимовръзки с 
редица фактори, напр. геология, тектоника и климат, и оказва влияние върху 
протичането на множество природни процеси, напр. почвообразуване, овлаж-
нениe на почвите, свличане и срутване на земни маси, интензивност на ерозия, 
радиационен и топлинен баланс, пространствено разпределение на температу-
рата и валежите, формиране на местна атмосферна циркулация, повърхностен 
отток, вертикално разпределение и гъстота на растителността и др. Освен това 
релефът има стопанско значение за земеползването, ландшафтното и селищното 
планиране, транспортната мрежа и др., като основно значение имат морфомет-
ричните променливи наклон, експозиция и извитост на склон, надморска висо-
чина (Huber, 1992; Матеева, 2002; Ridolfi, Laio, D’ Odorico, 2008; Kumhálová et 
al., 2008; Weiss, 2000; Das et al. 2015 и др., Wang et al., 2015 и др.). Тези свойства 
го определят като важен фактор на околната среда.

С цел проследяване на промените на земното покритие и земеползване-
то от 1985 г. в Европа се извършва техният мониторинг в рамките на проект 
„КОРИНЕ (Координация на информацията за околната среда) земно покритие“ 
(Стоименов и др., 2013). Той се изпълнява на базата на разработена номенклату-
ра, позволяваща систематизиране на земното покритие в следните три нива: 1) 
първо ниво – 5 раздела, обхващащи основните категории на земното покритие 
на Планетата; 2) второ ниво – 15 раздела, които са подходящи за анализи в ма-
щаб от 1:500 000 до 1:1 000 000; 3) трето ниво – 44 класа, които са за работа по 
проекта „Корине земно покритие“ в мащаб 1:100 000. Като базисна информация 
за идентифициране на отделните класове земно покритие (най-малката площ на 
ареал е 25 ha) се използват спътникови изображения (Стоименов и др., 2013).

Използването на географските информационни системи (ГИС) като техно-
логия и метод са неотменна част при набиране, обработка, анализ и оценка на 
пространствени данни в още през ХХ век (напр. Попов, 2012; Huisman, de By, 
2009; Goodchild, 1988; Goodchild, 1992 и др.). 
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В настоящата статия са направени ГИС базиран анализ и статистически 
анализ на земното покритие в района на водосборния басейн на р. Крумовица 
и на части от съседни водосборни басейни по данни на проект КОРИНЕ 2012 
чрез използване на изчислени морфометрични променливи на релефа надмор-
ска височина, наклон, експозиция и форма на склоновете. 

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Районът на изследване има 1311,4 km2 и географски координати 41°16‘00“ 
и 41°36‘36.81“ с.ш. и 25°23‘59.71“ и 25°48‘38.24“ и.д. В границите на Бълга-
рия той има площ 1208,5 km2 площ и координати 41°16‘00“ и 41°19‘54.40“ с.ш. 
25°23‘59.71“ и 25°48‘3824“ и.д. Той попада в границите на Източните Родопи, 
включвайки дяловете и ридовете Стръмни рид (960 m), Иран тепе (815 m), отде-
лени един от друг от реките Крумовица, Върбица и Буюкдере, както граничните 
дялове Гюмюрджийски Снежник (вр. Вейката, 1483 m) и Мъгленик (вр. Ветрен 
1266 m)2, които се явяват част от главното било на Родопския масив. По данни 
на използвания цифров модел на релефа (ЦМР) надморската височина варира 
между 148 и 968 m. В района попадат водосборните басейни на реките Крумо-
вица, Куртдере, Буюкдере, Коджадере, Дишликдере, както и части от водосбора 
на р. Върбица. Всички принадлежат към водосборния басейн на р. Арда. Освен 
това в югоизточната част на района попада и малка част от водосборния басейн 
на Бяла река (фиг. 1 – приложение).

Районът има сложен геоложки и тектонски строеж, блоково-разломна 
структура (Канев, 1989) и носи чертите на планински релеф (Вапцаров, Дилин-
ска, 1980, 55). Той попада в границите на източните разклонения на Родопския 
масив. Последният според Георгиев (2004), Алексиев (2012) и други автори е 
част от Моравско-Родопската зона. Тази зона се състои от тектонски едини-
ци, образувани през ранния мезозой, които през средната креда претърпяват 
компресионни деформации, а през късната креда и през палеогена са подложе-
ни на интензивни тектонски процеси (разломяване), вулканска дейност и др. 
(Желев, 2013; Георгиев, 2004). Основните етапи в морфоструктурното разви-
тие на Родопския масив са следните: стар (от мезозоя до горния еоцен), нов 
(в периода между младия палеоген и миоцен) и най-нов (плиоцен-кватернер) 
(Вапцаров, Дилинска, 1980). Авторите допускат, че откъсването на Източно-
родопската блокова морфоструктура е станало през първия (стар) етап, през 
който Родопският масив се е развивал продължително при континентални ус-
ловия и е подхранвал съседните геосинклинални зони с мезозойски и неозой-
ски седименти (Вапцаров, Дилинска, 1980, 55). Тектонските прояви през втория 
(нов) етап от неговото развитие водят до разпадането на масива с образуване на 
контрастен релеф от крупни блокови структури и грабенови депресии, запълне-
ни със седиментни и вулканогенно-седиментни материали (Алексиев, 2012; Ва-
пцаров, Дилинска, 1980; Вапцаров, Мишев, 1977). Плиоцен-кватернерният етап 

2 Надморските височини са по „България. Хипсометрична карта. 1957“, изработена в Гео-
графски институт при БАН, София.
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(най-новият) се характеризира с образуване на нови котловинни депресии и 
прекъсване развитието на старите, сравнително по-слабо издигане и образуване 
на денудационни нива (Вапцаров, Дилинска, 1980; Алексиев, 2012, табл. 1, 57). 
В изследвания район попадат следните геоложки комплекси (Желев, 2013, 
фиг. 3, 11): олигоцен-кватернерни наслаги: делувиални, алувиални, пролуви-
ално-делувиални, колувиални – в посока от билата и склоновете до долинните 
разширения, както и по средните и долните течения на реките, се увеличават 
тяхната дебелина и разпространение; Белоречка магматична група; Кърджа-
лийска магматична група; Дамбалска магматична група: Източнородопски 
палеогенски басейн; Ранноекстензионни гранитоиди и Родопска метаморфна 
надгрупа. В морфоструктурно отношение изследваният район попада в грани-
ците на Източнородопския комплексен купол и Източнородопското понижение. 
По дистанционни изследвания в изследвания район са определени следните 
кръгови морфоструктури: Дамбалъшка, Биволянска, Светиилийска, Нановиш-
ка и Ирантепенска (Желев, 2013, фиг. 4, 12). Те, заедно с установените отседи, 
пластична зона на срязване, разломи с неизяснен характер и разседи (Желев, 
2013), са оказали влияние върху формиране на съвременния релеф.

В Родопския масив са отделени няколко денудационни повърхнини, групи-
рани като: 1) първична инициална денудационна повърхнина; 2) горноеоцен-
ско-долномиоценска и плио-плейстоценски подножни нива (Алексиев, Спири-
донов, 2002; Вапцаров, Дилинска, 1980). Те съвпадат с етапите на низходящо 
спокойно развитие на релефа (Вапцаров, Мишев, 1977, 21). В изследвания ра-
йон са отделени различни терасни нива, отразяващи развитието на релефа през 
кватернера. По долината на р. Арда са отделени 7 терасни нива (Т7 93–102, Т6 
80–90, Т5 56–62, Т4 40–45, Т3 28–30, Т2 11–15, Т1 7–8) и ниска и висока заливна 
тераса (Алексиев, 2002, табл. 1.4, 56). Оскъдните съвременни сведения за реч-
ните тераси в целия изследван район (напр. Пърличев, 1968) налагат необхо-
димостта от картиране и изследване с цел установяване на терасния спектър в 
изследвания район.

 Почвената покривка в района включва разпространение на предимно 
плитки почви (Liptosols) – ранкери с литосоли и ранкери с канеленовидни леси-
вирани почви (chromic, LVx), червени канеленовидни лесивирани почви (ferric, 
LVf) (Нинов, 2002, 312).

Климатът в района е континентално-средиземноморски (Йорданова, Ве-
лев, Дреновски, 2002, 409). Характеризира се с мека зима със средномесечни 
температури през зимните месеци над 0 °С, хладна пролет, горещо лято със 
средномесечна температура през юли–август над 23 °С и топла есен (13–15 °С) 
поради средиземноморското влияние (Петков, 2010). 

В изследвания район изцяло попадат водосборите на р. Крумовица и Буюк-
дере. И двете са десни притоци на р. Арда. Река Крумовица извира близо до вр. 
Смаила (867,5 m), в близост до прохода Маказа. Отводнява склонове на ридове-
те Мъгленик, Стръмни рид и Ирантепе. Протича меридионално през проломи и 
долинни разширения. Влива се в р. Арда на 151 m н.в., източно от с. Поточница 
(общ. Крумовград). До устието на най-големия си приток р. Кесебир (Вирови-
ца, ляв) тече в тясна и дълбока долина. След това образува широко долинно раз-
ширение, изпълнено с алувиални наслаги. На места то се стеснява в проломи 
между дяловете Мъгленик и Ада тепе, както и в северните части на Стръмни 



129

рид на запад и рида Ирантепе на изток (Христова, 2012). Едни от най-големите 
притоци на р. Крумовица са реките Кесебир (Вировица), Елбасандере (Ветри-
ца), Кулиджийска. Речният режим е подчертано преходносредиземноморски с 
основно пълноводие през периода ноември–март и маловодие, обхващащо ме-
сеците юли–октомври (ПУРБ, 2010–2015).

Районът на изследване е разположен в Източнородопско-Странджанската 
физикогеографска област, подобласт Източни Родопи (Йорданова, Велев, Дре-
новски, 2002, 409). По отношение на биологичното разнообразие той попада 
в границите на Македоно-Тракийската провинция, Крумовградския и Кърджа-
лийския район (Бондев, 2002, 348). В Крумовградския район са разпростра-
нени ксеротермни благунови, благуново-церови, ксеромезифитни горунови и 
смесено габърови-горунови гори. В южната част според същия автор се срещат 
мизийския бук (Moesian Fagus forests) и групи дървета от източен бук (Fagus 
orientalis) като в буковите гори се среща вечнозеленият храст и малко дърво 
джел (самодивски чемшир, остролист, Ilex). На територията на България само 
в този район са разпространени редките видове като тракийски дъб (Quercus 
thracica), многогодишното тревисто растение юрушки лопен (Verbascum juruk) 
и листопадното дърво триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata), 
нискорастящият храст и дърво Кумарка (Arbutus unedo) и източното ягодово 
дърво (Arbutus andrachne) (Бондев, 2002, 348). В Кърджалийския район са раз-
пространени предимно ксеромезофитни хорски формации от габър (Carpinus), 
горун (зимен дъб, Quercus petraea), смесени гори и гори от мизийски бук. Има и 
наличие на ксеротермни гори предимно от благун (Quercus frainetto) и реликтни 
гори от черен бор (Pinus nigra) (Бондев, 2002, 348). 

По-голямата част на района се намира в общините Крумовград и Момчил-
град. В неговата североизточна част попада много малка част от община Ивай-
ловград, а в югоизточната част от община Кирково.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

В настоящата работа са използвани следните входни данни: 1) цифров мо-
дел на релефа (ЦМР) с разделителна способност 90х90 m, версия 4.1. (http://
www.cgiar-csi.org/data/srtm-90m-digital-elevation-database-v4-1#citation (нали-
чен септември 2017 г.). Моделът е създаден по време на мисията Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) (Jarvis et al. 2008) и 2) данни за КОРИНЕ земно по-
критие 2012 г. (http://eea.government.bg/bg/projects/korine-14/kzp-danni-clc-data, 
налични на 30.10.2017 г.).

В статията е приложен морфометрично-морфографският подход за анализ 
на отделните класове земно покритие и земеползване. Използваните методи 
включват автоматизиран анализ на ЦМР и изчисление на локалните морфомет-
рични променливи наклон и експозиция на склоновете (в градуси) и екстрахи-
ране на извитостта (формата) на склоновете по метода на Dikau (1988); изчисле-
ние на средните стойности на горепосочените морфометрични променливи за 
всеки един клас земно покритие (ниво 3); автоматизирано екстрахиране на реч-
ната мрежа и на водосборни и субводосборни басейни. Освен това са използ-
вани ГИС методи, като геостатистичен анализ (напр. описателна статистика), 

9 Проблеми на географията, 1–2/2018 г. 
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класификация и картографски методи за визуализация чрез използване на соф-
туерните продукти SAGA GIS (System for Geoscientific Analysis) и ArcGIS 10.3. 

НОМЕНКЛАТУРА НА ЗЕМНОТО ПОКРИТИЕ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 
(КОРИНЕ, ниво 3)

В районa на изследване попадат следните категории земно покритие и зе-
меползване (ниво 3, КОРИНЕ 2012): 1.1.2. Населени места със свободно застро-
яване; 1.2.1. Индустриални или търговски обекти; 1.2.2. Пътно-шосейна и же-
лезопътна мрежи, и прилежащата им земя; 1.3.1. Кариери и открити рудници; 
1.3.2. Сметища; 2.1.1. Ненапоявана обработваема земя; 2.2.1. Лозя; 2.3.1. Паси-
ща; 2.4.2. Комплекси от раздробени земеделски земи; 2.4.3. Земеделски земи 
със значителни участъци естествена растителност; 3.1.1. Широколистни гори; 
3.1.2. Иглолистни гори; 3.1.3. Смесени гори; 3.2.1. Естествени тревни площи; 
3.2.4. Преходна дървесно-храстова растителност; 3.3.1. Плажни ивици, дюни, 
пясъци; 3.3.2. Голи скали; 3.3.3. Площи с рядка растителност; 5.1.1. Водни тече-
ния; 5.1.2. Водни площи (фиг. 2 – приложение).

РЕЗУЛТАТИ

Данните за надморската височина от ЦМР (90x90 m) са групирани в 
шест класа: низинен, равнинно-хълмист, хълмист, хълмисто-нископланински, 
нископланински и планински. В таблица 1 е показан техният относителен дял 
спрямо площта на изследвания район в границите на България. Получените 
резултати сочат, че най-голяма площ и респ. относителен дял заемат хълмис-
то-нископланинският и нископланинският релеф. 

Изчислените от ЦМР на релефа наклони на склоновете са групирани в 
шест класа. Най-голяма площ и относителен дял заемат склоновете между 5–8, 
8–12 и 12–18° (табл. 2).

Изчислените горепосочени морфометрични променливи, заедно с данните 
на надморската височина от ЦМР, са използвани за дескриптивно описание на 
техните минимални, максимални и средни стойности за всеки клас земно по-
критие и земеползване, КОРИНЕ 2012, трето ниво (табл. 3). 

Таблица 1 
Относителен дял на отделните хипсометрични пояси 

Тип релеф - клас Тип релеф Площ (km2) Площ (%)
1 Низинен (до 200 m ) 19 1,6
2 Равнинно-хълмист (201–290 m) 124,8 10,3
3 Хълмист (291–320 m) 72,1 5,9
4 Хълмисто-нископланински 

(321–420 m)
283,5 23,5

5 Нископланински (421–800 m) 698,1 57,8
6 Планински (801–968 m) 11 0,9

Общо 1208,5 100
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В изследвания район най-голяма площ заемат широколистните гори 
(22,2 %), ареалите с преходна дървесно-храстова растителност (18,4 %), земе-
делските земи със значителни участъци естествена растителност (17,2 %), сме-
сените гори (10,4%) и ареалите с ненапоявана земеделска земя (9,6 %). Най-мал-
ки площи заемат антропогенни обекти (индустриални и търговски обекти, сме-
тища, кариери и открити рудници, транспортна мрежа) (табл. 3). 

Получените резултати показват, че надморската височина и наклонът на 
склоновете варират в доста голям диапазон по отношение на пространствено-
то разпределение на селищата със свободно застрояване, кариерите и откри-
тите рудници, ненапояваната земя, пасищата, раздробените земеделски земи, 
земеделските земи с естествена растителност, видовете гори (широколистни, 
иглолистни, смесени), естествените тревни площи и тези с преходна и рядка 
растителност. Горските площи например са разположени на надморска височи-

Т а б л и ц а  2 
Относителен дял на отделните класове наклон на склон (градуси)

Наклон на склон − клас Наклон на склон (°) Площ (кm2) Отн. дял (%)
Клас 1 до 3 139,8 11,6
Клас 2 3-5 137,9 11,4
Клас 3 5-8 247 20,4
Клас 4 8-12 303 25,1
Клас 5 12-18 278,8 23,1
Клас 6 18-38 102 8,4
Общо 1208,5 100

Т а б л и ц а  3 
Описание на отделните класове земно покритие и земеползване по площ, надморска 
височина (m) и морфометричните променливи наклон и експозиция на склоновете (°) 

КОРИНЕ 2012 -
ниво 3

Площ 
(кm2)

Площ 
(%)

Надморска 
височина (m)

Наклон на 
склон (°)

Експозиция на 
склон (°) 

1.1.2. 15,9 1,3 мин.: 186,9
макс.: 652,2
ср. ст.: 403,8

мин.: 2,5
макс.: 11,4
ср. ст.: 5,9

мин.: 78,1 (Ю)
 макс.: 275 (З)

1.2.1. 3,3 0,27 мин.: 217,7
макс.: 294,7
ср. ст.: 268,7

мин.: 2,1
макс.: 10,4
ср. ст.: 4,1

мин: 180,1 (Ю)
макс: 278,1 (З)

1.2.2. 0,4 0,03 мин: 522
макс: 522
ср. ст.: 522

мин: 16,1
макс: 16,1
ср. ст.: 16,1

мин: 240,3 (ЮЗ) 
макс: 240,3 (ЮЗ)

1.3.1. 1,1 0,09 мин: 340,9
макс: 560,2
ср. ст.: 430,9

мин: 6,3
макс: 14,0
ср. ст.: 9,8

мин: 102,0 (И) 
макс: 217,9 (ЮЗ)

1.3.2. 0,36 0,02 мин: 289,5
макс: 289,5
ср. ст.: 289,5

мин: 3,9
макс: 3,9
ср. ст.: 3,9

мин: 211,6 (ЮЗ) 
макс: 211,6 (ЮЗ)
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2.1.1. 116,4 9,6 мин: 155,6
макс: 638,7
ср. ст.: 421,0

мин: 1,2
макс: 13,7
ср. ст.: 6,6

мин: 79,8 (И)
макс:273,6 (З)

2.2.1. 0,3 0,02 мин: 191
макс: 191
ср. ст.: 191

мин: 6,5
макс: 6,5
ср. ст.: 6,5

мин: 125,8 (ЮИ) 
макс: 125,8 (ЮИ)

2.3.1. 22,8 1,9 мин.: 209,7
макс.: 634,6
ср. ст.: 441,5

мин.: 5,3
макс.: 16,6
ср. ст.: 9,9

мин.: 84,1 (И) 
макс.: 277,9 (З)

2.4.2. 64,2 5,3 мин.: 197,7
макс.: 662,9
ср. ст.: 407,5

мин.: 3,0
макс.: 12,7
ср. ст.: 7,7

мин.: 67,9 (И)
макс.: 320,1 (СЗ)

2.4.3. 208,12 17,2 мин.: 0
макс.: 692,1
ср. ст.: 434,3

мин.: 0
макс.: 23,1
ср. ст.: 9,1

мин.: 0 
макс.: 315,8 (СЗ)

3.1.1. 268,3 22,2 мин.:  0
макс.: 710
ср. ст.: 480,2

мин.: 0
макс.: 18,6
ср. ст.: 12,5

мин.: 0 
макс.: 334,4 (СЗ)

3.1.2. 62,9 5,2 мин.: 267,3
макс.: 663,3
ср. ст.: 446,7

мин.: 5,9 
макс.: 19
ср. ст.: 11,8

мин.: 44,7 (СИ) 
макс.: 306,5 (СЗ)

3.1.3. 125,2 10,4 мин.: 243,3
макс.:725,5
ср. ст.: 452,3

мин.: 3,9
макс.: 22,9
ср. ст.: 12,1

min: 78,6 (И)
макс.: 300,1 (СЗ)

3.2.1. 84,3 6,97 мин.: 214,4
макс.: 709,2
ср. ст.: 448,9

мин.: 4,5
макс.: 18,9
ср. ст.: 11,4

мин.: 95,3 (И); 
макс.: 286,1 (З)

3.2.4. 222,5 18,4 мин.: 0
макс.: 915
ср. ст.: 457,6

мин.: 0
макс.: 24,4
ср. ст.: 11,2

мин.: 0; 
макс.: 334,5 (СЗ)

3.3.1. 0,4 0,03 мин.: 165,3
макс.: 165,3
ср. ст.: 165,3

мин.: 2,4
макс.: 2,4
ср. ст.: 2,4

мин.: 166,9 (Ю) 
макс.: 166,9 (Ю)

3.3.2. 1 0,08 мин.: 215,2 
макс.: 215,2
ср. ст.: 15,2

мин.: 10,7
макс.:10,7
ср. ст.: 10,7

мин.: 256,4 (З) 
макс.: 256,4 (З)

3.3.3. 7 0,6 мин.: 242,8
макс.: 574,3
ср. ст.: 412,8

мин.: 4,2
макс.: 18,2
ср. ст.: 12,3

мин: 129,9 (ЮИ) 
макс.: 296,5 (СЗ)

5.1.1. 2 0,2 мин.: 159,3
макс.: 233,8
ср. ст.: 196,5

мин.: 4,7
макс.: 6,2
ср. ст.: 5,5

мин.: 181,3 (Ю) 
макс.: 239,8 (ЮЗ)

5.1.2. 2 0,2 мин.:221,4 
макс.: 221,4
ср. ст.: 221,4

мин.: 2,9
макс.: 2,9
ср. ст.: 2,9

мин.: 176,0 (Ю) 
макс.: 176,0 (Ю)

Общо: 
1208,5

Общо: 
100
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на до 725,5 m с максимални стойности на наклона на склоновете до 22,9° върху 
преобладаващо северозападни, източни и североизточни склонове. Преходната 
дървесно-храстова растителност е разпространена на различна надморска ви-
сочина до 915 m и предимно върху склонове със северозападна експозиция. Ха-
рактерът на земеделските земи – ненапоявани обработваеми площи, комплекси 
от раздробени земеделски земи и такива с естествена растителност) обуславя 
разположението им на различна надморска височина и различни по наклон на 
склонове. Те се намират на склонове с преобладаваща източна, западна и севе-
розападна експозиция (табл. 3). За естествените тревни площи и пасищата са 
характерни източна и западна експозиция на склоновете с наклони между 4,5 и 
8,9 градуса и височинен диапазон между 209,7 и 709,2 (m).

Наблюдава се пряка корелация на надморската височина и наклона на 
склоновете – с нейното увеличаване нараства и наклонът. Не се наблюдавана 
пряка корелация между минималните и максималните стойности на експози-
цията на склоновете и основните групи растителност и земеделски земи, което 
според нас се дължи на използвания мащаб на данните за земното покритие и 
земеползване и пространствената резолюция на използвания ЦМР.

Най-голям относителен дял в разпространението на антропогенните обекти 
заемат вдлъбнатите, изпъкналите и изправените (полегати) склонове (табл. 4). 

Същата тенденция се наблюдава при земеделските земи (ненапоявана об-
работваема земя, лозята, пасищата, раздробените земеделски земи и земедел-
ски земи със значителни участъци естествена растителност). Различните ти-
пове горски масиви са разпространени върху конвексни и конкавни склонове, 
а на отделни места и в изпъкнали склонове на склоновите подножия (по хо-
ризонтална компонента). Анализът на водните тела по КОРИНЕ 2012 показва 
най-голям относителен дял на склонове с конкавен, изправен и конвексен про-

Т а б л и ц а  4 
Описание на отделните класове земно покритие и земеползване по вертикална-

та и хоризонталната компонента на формата на склоновете 

Извитост на 
склоновете 
(по Dikau, 
1988)*

КОРИНЕ 
2012 – 
ниво 3

Процент (%) 
от общата площ 
на съответната 
единица земно 
покритие 
(ниво 3)

Извитост на 
склоновете 
(по Dikau, 
1988)

КОРИНЕ 
2012 – 
ниво 3

Процент (%) 
от общата площ 
на съответната 
единица земно 
покритие 
(ниво 3)

1 112 17,9 1 121 9,1
2 112 6,2 2 121 6
3 112 3,1 3 121 0,6
4 112 11,2 4 121 18,2
5 112 19,4 5 121 39,4
6 112 9,4 6 121 9,1
7 112 4,4 7 121 2,6
8 112 8,2 8 121 6,1
9 112 20,2 9 121 9
1 122 25 1 131 27,2
2 122 3 2 131 5,5
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3 122 3 3 131 8,2
4 122 5 4 131 9,1
5 122 7,5 5 131 8,2
6 122 8 6 131 4,5
7 122 15 7 131 9,1
8 122 8,5 8 131 5,5
9 122 35 9 131 22,7
1 132 20 1 211 18,1
2 132 6 2 211 5,4
4 132 5 3 211 3,2
5 132 30 4 211 15
6 132 16,4 5 211 18,7
7 132 2,6 6 211 8,2
8 132 10 7 211 4,9
9 132 10 8 211 7,1

9 211 19,4
1 221 11,5 1 231 24,9
4 221 15,3 2 231 4,8
5 221 39 3 231 4,8
6 221 7,7 4 231 8,3
7 221 3,3 5 231 5,2
8 221 7,7 6 231 7,4
9 221 15,5 7 231 7,3

8 231 7,3
9 231 30

1 242 22,5 1 243 25,8
2 242 6,1 2 243 5,6
3 242 4,7 3 243 5,6
4 242 10,5 4 243 10
5 242 10 5 243 6,9
6 242 9 6 243 7,2
7 242 6,7 7 243 7,2
8 242 7,5 8 243 6,5
9 242 23 9 243 25,2
1 311 29,5 1 312 24,6
2 311 4,9 2 312 4,5
3 311 7,1 3 312 6,8
4 311 6,8 4 312 6,7
5 311 3,1 5 312 3
6 311 5,8 6 312 6
7 311 8,4 7 312 9,1
8 311 5,2 8 312 5,4
9 311 29,4 9 312 33,9
1 313 27,5 1 321 22,9
2 313 4,8 2 321 4,6
3 313 6,2 3 321 6,2
4 313 6,8 4 321 7,0
5 313 3,6 5 321 4,3
6 313 5,7 6 321 6,9
7 313 8,2 7 321 9,0
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8 313 5,7 8 321 6,7
9 313 9 9 321 32,4
1 324 29,5 1 331 20
2 324 4,9 4 331 25
3 324 6,2 5 331 48
4 324 8,0 6 331 1,5
5 324 3,9 7 331 2,5
6 324 5,7 8 331 2
7 324 8,4 9 331 1
8 324 5,6
9 324 27,7
1 332 30 1 1 333
2 332 3,5 2 2 333
3 332 10 3 3 333
4 332 10 4 4 333
5 332 3 5 5 333
6 332 3,5 6 6 333
7 332 10 7 7 333
8 332 10 8 8 333
9 332 20 9 9 333
1 511 25,7 1 512 11
2 511 5 2 512 33,3
3 511 5,1 4 512 25,5
4 511 0,1 5 512 22,2
5 511 31 6 512 2,6
6 511 26 7 512 1,6
7 511 0,5 8 512 1,6
8 511 4,3 9 512 2,2
9 511 2,3

*Легенда по Dikau (1988): 1) конкавен (вдлъбнат) склон по вертикална и хоризонтална 
компонента; 2) изправен по вертикална компонента/конкавен по хоризонтална компо-
нента; 3) изпъкнал по вертикална компонента/конкавен по хоризонтална компонента; 
4) конкавен по вертикална компонента/изправен по хоризонтална компонента; 5) из-
правен по вертикална компонента/изправен по хоризонтална компонента; 6) изпъкнал 
по вертикална компонента/изправен по хоризонтална компонента; 7) конкавен по вер-
тикална компонента/ изпъкнал по хоризонтална компонента; 8) изпъкнал по вертикал-
на компонента/ изпъкнал по хоризонтална компонента; 9) конвексен (изпъкнал) склон 
по вертикална и хоризонтална компонента

фил. Последното би могло да се обясни с наличие на линейна ерозионна мрежа 
с необработен профил. Водните площи в изследвания район се характеризират 
с вдлъбнати и изправени склонове (табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Релефът e основата, върху която се формира и развива съвременният 
природен и антропогенен ландшафт, и това го определя като важен фактор на 
околната среда със стопанско значение. Чрез използване на количествен (мор-
фометричен) подход в ГИС среда са изчислени локални морфометрични про-
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менливи на релефа – наклон, експозиция и форма на склон, които заедно с над-
морската височина на релефа са използвани за анализ на земното покритие и 
земеползването (по данни на КОРИНЕ 2012, ниво 3) в района на водосборния 
басейн на р. Крумовица (Източни Родопи). Получените резултати показват, че 
в Българската част на изследвания район преобладават хълмисто-планинският 
(23,5 %) и нископланинският тип релеф (57,8 %) и с най-голямо разпростра-
нение на склонове между 5–8° (24,4 %), 8–12° (25,1 %) и 12–18° (23,1 %). В 
изследвания район са установени 20 класа КОРИНЕ земно покритие и земепол-
ване за 2012 г., представени от антропогенни обекти, земеделски земи, гори и 
полуестествени площи и водни обекти. Широколистните гори (22,2%), райони-
те с преходна дървесно-храстова растителност (18,4%), земеделските земи със 
значителни участъци естествена растителност (17,2%), смесените гори (10,4%) 
и ненапояваните земеделски земи (9,6%) заемат най-голям относителен дял от 
площта на изследвания район. Най-слабо разпространение имат антропоген-
ните обекти (индустриални и търговски обекти, сметища, кариери и открити 
рудници, транспортна мрежа) (фиг. 2). 

Пространственото разположение на всички класове земно покритие и зе-
меползване (без единичните обекти) варира в голям диапазон, като с увеличава-
не на надморската височина заедно нараства и наклонът на склоновете. 

Анализът на отделните класове земно покритие и земеползване показва раз-
положение върху склонове с различна форма по профил и хоризонтална компо-
нента, което в голяма степен отговаря на характера на релефа в изследвания район. 

Получените резултати съответстват на цялостната физикогеографска ха-
рактеристика на района като почви, растителност, наличие на обезлесени райо-
ни. Те отразяват неговото съвременното стопанското развитие.
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