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Настоящата статия разглежда типовете земно покритие и неговата динамика във
времето в няколко моделни карстови района (МР): МР „Брестница“, МР „Деветашко
плато“, МР „Шуменско плато“, МР „Дъбраш“ и МР „Буйновско-Мурсалишки“, за периода 1990–2018 г. За целите на изследването е създадена ГИС база данни (KARST.gdb)
с набор от векторни и растерни слоеве. Анализирани са промените на земното покритие
на ниво 1. Използването на ниво 3 на КОРИНЕ дава повече детайли с оглед отчитане на потенциални негативни въздействия върху карстовите територии в различните
моделни райони. В резултат на извършените анализи на данните за земното покритие
и земеползването по номенклатура КОРИНЕ в изследваните моделни райони са установени промени, проследени за четири периода – 1990–2000, 2000–2006, 2006–2012,
2012–2018 г., като е акцентирано върху класовете земеделски земи, гори и полуестествени площи. Установените промени са от незначителни до неголеми и имат пряко или
косвено въздействие върху силно уязвимите карстови геосистеми.
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CHANGES IN LAND COVERAGE AND LAND USE
IN SELECTED MODEL KARST AREAS OF BULGARIA
Dilyana Stefanova, Petar Stefanov, Georgi Jelev
Abstract: Karst geosystems are characterized by high vulnerability and increased risk
of impacts, especially against the background of growing global change. Bilateral direct
and indirect connections are established between human activities and karst processes and
the ongoing intensive changes in land use in karst territories are an active factor in modern
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karstogenesis. On the other hand, the changed and disturbed karst environment leads to serious
environmental damage, which, due to the specifics of karst geosystems, may remain poorly
visible, but with lasting and increasing effects over time, especially on soil and vegetation
cover and the quantity and quality of underground karst water. Therefore, studies based on
land cover and land use play an important role in optimizing land management in karst areas
and in developing policies for strategic development of karst areas. This article examines
the impact of land cover and land use change on different types of karst in Bulgaria. For this
purpose, five karst regions were selected, based on representative model karst geosystems:
Model area1 (MA1) “Brestnitsa”, MA2 “Devetashko plateau”, MA3 “Shumensko plateau”,
MA4 “Dabrash” and MA5 “Buynovsko-Mursalishki”. A GIS database (KARST.gdb) with a
set of vector and raster layers has been created for each region. The change of the land cover
was traced on the basis of the data from CORINE land cover for the period 1990-2018. Each
region is presented with brief descriptions of the karst, the administrative-territorial location
and the nature protection status under the Protected Areas Act (PAA) and NATURA 2000.
The changes of the land cover at level 1 of CORINE are analyzed, represented mainly by
two classes - agricultural lands and forests and semi-natural areas. The use of level 3 gives
more details in order to take into account potential negative impacts on the karst territories
in the different model areas. The changes for four periods are analyzed: 1990-2000, 20002006, 2006-2012, 2012-2018. The large data set makes it possible to trace how the land cover
has changed over the last 30 years in the selected model karst areas. Emphasis is placed on
changes in CORINE land cover in the class of agricultural lands and the class of forests and
semi-natural areas. Each model area, according to its specifics, has predominance of one
or another class of land cover, which has a changing in time effect on the karst. Due to the
overlap in the regions with developed karst of the karst and socio-economic systems and
the interconnections and relationships created between them, a number of negative effects
and transformations are manifested. This requires good knowledge and monitoring of karst
geosystems, including changes in land cover and land use. Information about these changes
is an important additional data source for the current state of specific and highly vulnerable
karst areas. Therefore, the CORINE information can also be considered as part of integrated
monitoring of the karst and karst areas.
Keywords: karst, karst areas, land cover, land use, CLC

УВОД
Карстът е природен феномен с широко разпространение и с него пряко или косвено е свързан животът на милиони хора (Ford, Williams, 2007).
Карстовите територии са обект на човешка дейност от най-дълбока древност.
Продължителното антропогенно въздействие предизвиква в тях значителни
промени, които на съвременния етап от развитие на човешкото общество се
разширяват и задълбочават. Причина е и спецификата на карстовите територии.
Те са изградени от карстови геосистеми, които се състоят от ясно засебени повърхностни и подземни части (пещери), генетично и динамично тясно свързани
(Andrejczuk, Stefanov, 2006, 2008, 2017). Карстовите геосистеми се отличават с
висока уязвимост и повишен риск от въздействия, особено на фона на нарастващите глобални промени. В този смисъл между човешките дейности и карстовите процеси се установяват двустранни преки и косвени връзки. Ето защо
протичащите интензивни промени в земеползването в карстовите територии са
активен фактор и в съвременния карстогенезис. От друга страна, променената
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и нарушена карстова среда води до сериозни екологични щети, които поради
особеностите на карстовите геосистеми могат да останат и слабо видими, но с
трайни и нарастващи във времето последици.
Карстовите процеси съществено влияят на всички елементи на ландшафта
и го преобразуват, формирайки специфична среда за обитаване от растения и
животни, както и от човека. Във връзка с отворения характер на карстовите
геосистеми и тяхната веществено-енергетична взаимовръзка с обкръжаващите
некарстови територии, влиянието на карста върху средата обикновено излиза
извън границите на неговото развитие. При това се наблюдава закономерно увеличаване на радиуса на въздействие в зависимост от динамичността на елементите на природната среда.
Едно от най-активните взаимодействия на карста е със селскостопанската
дейност, към която най-чувствителни са карстовите води и растително-почвената покривка. Например, поради спецификата на карбонатните почви, обработваеми земи могат да се превърнат в пустеещи карни полета. Недостигът на
селскостопанска земя в планинските райони е причина за търсене на резерви
за сметка на горския фонд. При „зеления“ карст изсичането на горите и активирането на ерозията водят до колматация на понорите, нарушаване режима и
състава на карстовите води, размътване и намаляне дебита на карстовите извори, ускорено отлагане на пещерни наслаги, промени в скоростта на растеж и
в химическия състав на синтровите образувания, изменения в интензивността
на карстовата денудация и др. Сечта увеличава опасността от активизиране на
ерозията, поради което селскостопанската дейност в карстовите терени трябва
да се съобразява и съпровожда с противоерозионни мероприятия. Специално
внимание трябва да се обръща и на залесяването в карстовите райони.
Редица дейности (селскостопански, горскостопански, минно дело, строителство и др.), осъществявани както в карстовите, така и в некарстовите прилежащи територии, оказват пряко или косвено влияние върху карстовата среда
и я променят. Карстовите територии имат екологично, туристическо и образователно значение. В резултат на тези дейности те стават силно уязвими от човешкото въздействие (Костова и др., 2013; Костова, Берберова, 2016; Костова,
Берберова, 2017; Костова и др., 2018).
Оценката на настъпващите промени изисква добри познания за краткосрочното и дългосрочното въздействие на тези дейности върху карстовата среда
и карстовото наследство (Uricha, 2002). В този смисъл и предвид спецификата
и силната уязвимост на карста е важно да се наблюдават промените в земното
покритие/земеползването в карстовите територии. Този подход подпомага тяхното рационално управление и намалява потенциалните негативни въздействия
върху биоразнообразието и живота на населението. От друга страна, той е база
и за разработване на планове за устойчиво използването на земята в карстовите
територии.
В България карстовите територии обхващат ¼ от нейната площ (Попов,
1970) и векове наред са среда за обитаване и стопанска дейност на хората.
Поради това всички посочени по-горе проблеми, засягащи карстовите територии, изискват решаване както на национално, така и на регионално и местно
ниво. В този контекст е и целта на настоящото изследване – да се проследят
промените в различни типове земно покритие/земеползване в моделни карсто159

ви райони в България с оглед установяване на потенциални въздействия и заплахи за устойчивото развитие на карстовите територии.
В рамките на услугата за мониторинг на земната повърхност на програмата Коперник на Европейския съюз и под ръководството на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) по проекта „КОРИНЕ земно покритие“ (CORINE
Land Cover (CLC), се поддържат и актуализират редовно векторните слоеве с
типовете земно покритие и тяхната промяна във времето (Stoimenov et al., 2014,
Dimitrov et al., 2019, Димитров и др. 2019). Това е възможност да се генерира
информация, която да подпомага стопанисването и управлението на специфичните карстови територии. За тях прилаганите общи подходи и методи на земеползване не са ефективни, защото не са съобразени и не отчитат високата
уязвимост на карста.
ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Проведените досегашни изследвания и голямото разнообразие на карста
в България доказват ефективността от използването на моделни карстови геосистеми, представителни за различни типове карст (Михова, Стефанов, 1993,
1995; Велев и др., 1994; Петров и др., 1996; Стефанов, 2004; Stefanov et al.,
2009; Йорданова и др., 2013; hattp://www.prokarstterra. bas.bg/lab). При техния
избор като основни критерии са използвани: представителност за основните
типове карст; добра изученост и точно определени граници и структура; оптимален пространствен обхват и достъпност, включително в пещерните системи
за непосредствени наблюдения, изследвания и експерименти и провеждане на
интегриран мониторинг; сходство в структурата, но различия в географското
положение и антропогенния натиск като база за прилагане на сравнителен географски подход; включване на територии със специален статут, в т.ч. природозащитен.
В настоящото изследване изменението на земното покритие и земеползването върху карста е проследено в специално подбрани пет моделни райони,
базирани на представителни моделни карстови геосистеми: МР1 „Брестница“,
МР2 „Деветашко плато“, МР3 „Шуменско плато“, МР4 „Дъбраш“ и
МР5 „Буйновско-Мурсалишки“.
Моделен район „Брестница“ (115,05 km2 площ) в Северна България (фиг.
1 – приложение). В него централно място заема Брестнишката карстова геосистема (площ ок. 60 km2, от които 26 km2 затворена безотточна територия).
Геосистемата е развита в поречието на р. Вит и е представителна за класическия
карст в България. Карстогенезисът протича във варовици с дебелина между 200
и 450 m (Брестнишка свита с възраст горна юра – долна креда). Формираният
карст е комбинация от алогенен и автогенен тип (по Л. Якуч, 1979). Карстовият
релеф е изграден от типични карстови форми – пълен повърхностен комплекс,
който включва и най-голямото карстово поле в България – Брестнишкото
(Попов, 1962). От подземните карстови форми са проучени 98 карстови пещери (Картотека на Българска федерация по спелеология (БФСп). В карстовата
геосистема циркулират повърхностни и подземни карстови води, между които
се осъществяват сложни връзки и са формирани класически за карста хидро160

геоложки зони (Ковачев, 1959; Гълъбов и др., 2000; Пенчев, Величков, 2012).
Водите на р. Вит понират северно от с. Гложене в серия от губилища в речното
легло и извират заедно с подземните води, формиращи се в безотточния карстов
басейн, в карстовия извор (тип воклюз) Глава Панега – най-високодебитният
(ср. дебит 3765 l/s) концентриран извор в България (Пенчев, Величков, 2012).
В границите на моделния район са включени части от землища на 8 населени места (селата Брестница, Добревци, Златна Панега, Малък извор и гр.
Ябланица от общ. Ябланица и селата Галата, Гложене и Градежница от общ.
Тетевен) (фиг. 1 – приложение). В голямата си част населените места остават
далеч извън карстовата геосистема. Само три от тях – селата Брестница, Малък
извор и Гложене, попадат в нея или в периферията ѝ. Общият брой на населението на тези селища към 2018 г. е 2209 д. при средна гъстота 19,02 д./km2.
Спадът на броя на населението спрямо 1990 г. (2700 д.) е с 18,09 % (по данни
на Национален статистически институт (НСИ3). Моделният район обхваща територии с различни типове земеползване: земеделие, животновъдство, добив
на строителни материали (кариери за варовици и мергели), промишлено производство (циментов завод - Титан „Златна Панега цимент“ АД). През 2019–2020
г. през моделния район и карстовата геосистема се изгражда и новият участък
на автомагистрала „Хемус“. Последиците от тези дейности са добре видими,
особено в границите на карстовата геосистема, и много от тях са ярки примери
на антропогенно предизвикани рискове за силно уязвимата карстова среда в
района. Особено застрашени от замърсяване са подземните карстови води, съсредоточени в извора Глава Панега, който се използва за промишлено („Златна
Панега Цимент“ АД) и питейно-битово водоснабдяване на 14 селища от 3 общини: Ябланица, Луковит, Червен бряг (Пенчев, Величков, 2012). В карстовата
геосистема, която се отводнява в извора, няма изградена канализация и пречиствателни станции, вкл. за населените места и за магистралата. Наблюдават
се и редица нерагламентирани сметища, някои от които са в карстови форми
(въртопи и валози) и в коритото и заливните тераси на р. Вит.
МР „Брестница“ е типичен пример за силен антропогенен натиск в класически карст. В границите на Бреснишката геосистема има само 2 защитени
карстови територии с ограничена площ – природните забележителности Съева
дупка (20 ha, обявена през 1962 г.) и Глава Панега (1,5 ha, 1966 г.). В по-широкия обхват на моделния район попадат още природните забележителности
Гложенски водопад – бигорна каскада (1,1 ha, 1970 г.), Пещерата Лястовица
(0,51 ha, 1968 г.), Пещерата Моровица (5,05 ha, 1962 г.) и Рушова пещера (1,0
ha, 1962 г.) и защитените местности Валога (6,0 ha, 1964 г.), Драганово присое (1,5 ha, 1964 г.) и Лисец (2,97 ha, 1964 г.). Част от северната периферия на
моделния район попада и в екологичната мрежа Натура 2000: защитена зона
Карлуково (28 841,93 ha), обявена през 2007 г. по Директивата за хабитатите.
Югоизточната периферия е включена в друга защитена зона на Натура 2000:
Васильова планина (с площ 45 472,79 ha), обявена през 2010 г. по Директива за
птиците (Регистър на защитените територии и защитените зони на България,
ИАОС, http://eea.government.bg/zpo/bg/4 (фиг. 1 – приложение).
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Моделен район „Деветашко плато“ (площ 343,08 km2). Териториално се
припокрива с едноименното плато (фиг. 2 – приложение), разположено между долините на реките Росица и Осъм в южната периферия на Дунавската
(Мизийската) равнина (Jelev et al., 2020). Северното му подножие е на 100-150
m н.в. и е ясно изразено (разседно), а южното е на 350-400 m н.в. и не е така
отчетливо в релефа. Платовидната билна част варира между 350 и 450 m н.в. и
е наклонена на север. Деветашкото плато е изградено основно от органогенни
варовици с долнокредна възраст (апт–ургон). В тях е развит класически карст
(Пенчев и др., 1965), който е от автохтонен тип (по Л. Якуч, 1979). В релефа
доминират типични карстови форми – повърхностни и подземни, като преобладават въртопите (няколко хиляди на брой) (Петров, 1980; Пиронкова, 1999). Те
са елементи на добре обособени карстови геосистеми, изходите на които са предимно в северното подножие и са маркирани от високодебитни карстови извори
и големи входове на изворни пещери. Много от понорите на платото са входове
на пропасти и пропастни пещери. В Деветашкото плато са проучени 68 карстови пещери с обща дължина около 18 km. Между тях е и една от най-дългите
проучени водни пещерни системи в България: Бонинска пещера – Водопада
(над 6,5 km), която е част от Крушунската карстова геосистема. Много от понорите във въртопите на платото са тампонирани (най-често антропогенно – за
водопой на животни) и в тях са образувани карстови езера и блата – едни от
най-типичните в България (Петров, 1933).
На Деветашкото плато няма постоянно течаща речна система (Пенчев и др.,
1965). Около 33% от валежите формират подземен воден отток, който е типично
карстов. Най-големите карстови извори са съсредоточени в северната периферия на платото. Повечето от тях формират внушителни бигорни каскади. Найголямата от тях – Крушунската, е обект на засилен туристически интерес (и натиск) през последните две десетилетия. Изворните води са силно уязвими на
замърсяване, което се дължи, от една страна – на широкото развитие на карстови
въртопи с активни понори, а от друга – на продължителното антропогенно натоварване (предимно селскостопанско) на територията на платото и на неконтролираното замърсяване. Много често въртопите са и продължават да се използват
за нерегламентирани сметища. Липсват канализация и пречистване на отпадъчните води от селищата в платото. Поради силното замърсяване на карстовите
води, основната част от тях не са годни за питейно-битово водоснабдяване.
В Деветашкото плато са обявени няколко защитени територии: природните
забележителности Марата – карстови образувания (бигорна каскада – с площ
5,7 ha, обявена през 1995 г.) и Деветашка пещера (14,1 ha, 1966 г.) и защитените
местности Люляката (3,0 ha, 1964 г.) и Шумата (18,1 ha, 1973 г.). Централната и
западната част на платото са включени в Натура 2000 защитена зона Деветашко
плато (с площ 14 997,07 ha), обявена през 2007 г. по Директивите за хабитатите
и за птиците (фиг. 2– приложение).
Деветашкото плато се отличава с традиционно висока степен на антропогенно натоварване. В неговите граници са включени изцяло или частично 20
землища от пет общини на три административни области (фиг. 2 – приложение).
На територията на платото и по неговата периферия са разположени 155 населе5
Селищата на останалите пет землища, включени в Деветашкото плато, са значително отдалечени от платото и броят на населението не е включен към общия брой население на платото.
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ни места. Административното разпокъсване на Деветашкото плато крие определени рискове при управлението му от гледна точка на устойчивото развитие.
Причината е в липсата на интегрирани регионални и секторни политики, в т.ч. в
областта на селското стопанство, туризма и други дейности, застъпени на територията на платото. Населението на Деветашкото плато е 5858 жители (2018 г.)
при гъстота 17,07 д./km2. За периода 1990–2018 г. то е намаляло с 45,50%.
Стареенето и обезлюдяването са типични демографски процеси за Деветашкото
плато, поради което сградният жилищният фонд е стар и голяма част от къщите
са изоставени и се рушат (Zapletalova et al., 2016; Vaishar et al., 2018).
Моделен район „Шуменско плато“ (площ 39,40 km2). Териториално се
припокрива с природен парк „Шуменско плато“ (фиг. 3 – приложение). Той е
разположен в едноименното и най-типично остатъчно плато в Североизточна
България, което е най-голямата и висока югоизточна част от Шуменските височини. Карстът е формиран в горнокредни варовици и е от автохтонен тип (по Л.
Якуч, 1979). В резултат на проведени дългогодишни изследвания в платото са
разграничени добре обособени карстови геосистеми от каскаден тип (Стефанов,
1997, 2001, 2013; Стефанов и др., 2002). В преобладаващия карстов релеф са
развити комплекси от повърхностни форми (кари и карни полета, въртопи, валози, ували, карстови долини) и подземни (пещерни) системи (Стефанов, 1997;
Стефанов и др., 2002). При теренните проучвания са локализирани и описани
над 200 въртопа и 140 понора. Понорите са основните входове на концентрираните в периодичен повърхностен отток валежни води към карстовата водоносна зона. Установени са и 16 валога, дъната на които са усложнени от вложени въртопи. Най-големите повърхностни карстови форми са увалите (2 броя с
площ съответно 0,62 km2 и 2,7 km2). В дълбочина в платото са развити сложни
системи от карстови кухини, но твърде малка част от тях са достъпни за непосредствено проучване. От известните и проучени пещери (34 броя) (Стефанов,
1997) най-големи са пропастната пещера Тайните понори (с 1716 m дължина
и 101 m дълбочина) (Стефанов, 2001) и субхоризонталната двуетажна пещера
Бисерна (с дължина 2716 m при денивелация спрямо входа +19,5 m) (Стефанов,
2013), благоустроена и отворена през 2019 г. като туристически обект.
Територия на МР „Шуменско плато“ е разположена почти изцяло в горския фонд с ограничена стопанска (горскостопанска) дейност. Характерна особеност на този моделен район е високата му екологична съхраненост, дължаща
се на статута защитена територия – от 1980 г. е Народен парк, прекатегоризиран
през 1998 г. в Природен парк. В границите на парка попада и поддържаният
резерват Букака (с площ 62,49 ha). От 2007 г. в границите на природния парк е
обявена защитена зона „Шуменско плато“ (4490 ha) като част от европейската
екологична мрежа Натура 2000 (по Директивата за хабитатите). Поради това
МР „Шуменско плато“ е еталон на карстова територия със среда, най-близка
до естествената (Стефанов, 2008; План за управление..., 2008). В този аспект
представлява научен интерес сравняването на съвременния карстогенезис в
Шуменското плато и в Деветашкото плато. Същевременно Шуменското плато
е интересно и в друг аспект – как се възстановява карстовата среда след продължителен и силен антропогенен натиск в исторически план. Многобройните
исторически паметници в платото показват, че то е обект на стопанска дейност
повече от 5000 години (Иванова и др., 2000): добив на строителни материали
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(кариери), строителство, дърводобив, различни форми на земеделие и скотовъдство, залесяване, туризъм и рекреация, консервативна природозащита. При
теренните проучвания са разкрити значителни площи със стари изкопи (ями
с дълбочина до 5–8 m и диаметър до 80–100 m) (Стефанов и др., 2002; Нинов
и др., 2002). Те много наподобават на въртопи и са обрасли със стара букова
гора, но техният генезис е изцяло антропогенен – стари кариери за варовик,
използван като строителен материал. В началото на ХІХ век Шуменското плато
е силно обезлесено и подложено на ускорена ерозия. Изкуственото залесяване
с интродукция и на нови за платото растителни видове, провеждано масово от
1904 до 1953 г., преобразува най-засегнатия район – мест. Кьошковете над гр.
Шумен в популярен лесопарк със статут Общински парк.
Високата степен на екологична съхраненост на Шуменското плато се дължи до голяма степен и на малкия дял на частни имоти – като следствие от дългогодишния „военен статут“ на платото по времето на Османската империя.
Специфична антропогенна дейност в Шуменското плато е изкуственото тампониране на карстовите въртопи и понори. Първият етап е извършен в края на 20те и началото на 30-те години на ХХ век във връзка с предприетото водоснабдяване на гр. Шумен от карстовите извори на платото (Коен, 1931, 1932; Маринов,
1934), а вторият се осъществява през 70-те години на ХХ век (Стефанов, 1997).
Съвременният антропогенен натиск е свързан предимно с добре развитата
през последните 50-60 години инфраструктура в парка. Гъста шосейна мрежа
обслужва почивни станции, хотели и туристически обекти – платото традиционно е основна база за отдих и рекреация на гр. Шумен и околните селища (Стефанов и др., 2002). Като следствие от това в границите на парка се наблюдава засилено локално замърсяване с битови отпадъци. Незаконно много
от въртопите са превърнати и в септични ями и сметища. Сградният фонд на
платото не разполага с канализация и пречиствателни станции и отпадъчните
води проникват в подземните карстови подсистеми и замърсяват изворите. В
пещерата Бисерна двукратно са установени замърсявания с нефтопродукти с
вероятен източник – изтичане на мазут от отоплителните системи на сградите
над пещерната система (Стефанов, 2013).
Административно МР „Шуменско плато“ попада в две общини – Шумен и
Велики Преслав (фиг. 3 – приложение) и включва части от землищата на селата
Новосел, Лозево и гр. Шумен (общ. Шумен) и Кочово, Осмар, Троица и Хан
Крум (общ. Велики Преслав). Към 2018 г. броят на населението в тези прилежащи населени места, разположени извън територията на ПП „Шуменско плато“,
е 78 170 д. (вкл. гр. Шумен – 75 500 д).
Моделен район „Дъбраш“ (площ 909,37 km2), Западни Родопи (фиг. 4 –
приложение). Разположен е между долините на реките Мътеница (от север),
Места (от запад и югозапад) и Доспат (от североизток) и има средна надморска
височина 1171 m. Карстът е развит в 380 мраморни разкрития, съставляващи
5,64% от площта на Дъбраш. Мраморите са с протерозойска възраст и формират отделни лещи, слоеве и изклиняващи или сравнително добре издържани
скални пластове с максимална дебелина до няколко десетки метра. Те често
са прослоени от силикатни метаморфити (гнайси, шисти, амфиболити) или са
процепени от гранитни, пегматитни и кварцови жили. Поради това карстовите
територии са с ограничени площи, неравномерно разпръснати в западната и
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югозападна метаморфна мантия на Дъбраш във височинния пояс от 400 m до
1600 m. Независимо от ограниченото площно развитие, в релефа на Дъбраш
са образувани почти всички видове повърхностни карстови форми с преобладаване на карите и карните полета (Stefanov, 1989). От повърхностните затворени негативни форми са локализирани 136 въртопа, 14 валога и 2 увала.
Развитие имат и карстовите долини – сухи, полуслепи, ждрела. Проучени са
и 76 пещери (с обща дължина 3064 m и сумарна денивелация 230 m: -227 m и
+3 m) (Стефанов, 1988). Между тях е една от най-дългите пещери в Родопите
– Манаиловска дупка (2299 m, при денивелация 115 m) (Стефанов, 1982). С
карстогенезиса в Дъбраш са свързани и най-големите извори в моделния район
– Извора при с. Кочан, Варок при с. Слащен, Банята при с. Годешево и изворът
от Манаиловата дупка при с. Рибново.
Мястото и ролята на карста във физикогеографската структура на Дъбраш
се свежда до няколко по-големи локалитета (карстови подрайони):
– Северозападен (Рибновско-Осиковски) с площ 25 km2, развит в горното поречие на р. Куртовица при надморска височина 1000–1250 m (Михова,
Стефанов, 1993). Карстът е алогенен (по Л. Якуч, 1979), предимно брониран
тип, с преобладаване на подземните форми (Михова, Стефанов, 1993). Между
тях е и пещерната система на Манаиловска дупка. След индикаторно проследяване на пещерните води е установено, че системата е дълга над 5 km при
денивелация -175 m (Стефанов, 1988). В подрайона има преки доказателства за
продължителна антропогенна трансформация на карста и ускорена ерозия на
хумусно-карбонатните почви. В средата на ХХ в. е извършено масово изкуствено залесяване на карстовите територии (предимно с бял бор).
– Централен (Сатовчанско-Кочански) с площ 10,35 km2 и средна надморска
височина 1250 m (950–1470 m н.в.) (Петров и др. 1996). Карстът е развит върху
билни равнища и в речни долини. Повърхностният карстов комплекс включва кари
и карни полета, въртопи, валози, 2 увала и полусляпата карстова долина Курудере
(Михова, Стефанов, 2000). Тя е класически пример на карстова пиратерия вследствие на неотектонско развитие на Дъбраш. Пониращите води на Курудере са
проследени чрез индикаторен опит до карстовия Извор в Кочанска река (разстояние по права линия 1900 m при денивелация -135 m) (Стефанов, 1983).
– Южен (Чечки) – с най-голяма площ (ок. 30 km2) и най-ниско разположен
(н.в. 550–700 m) в левите склонове на Чечката клисура в Местенската разломна
зона. Карстовите форми са полигенетични и хетерохронни (Стефанов, 1988).
От повърхностните преобладават антропогенно трансформираните (вследствие
продължително планинско земеделие и животновъдство) карни полета, а от
подземните – пропастните и процепни пещери. В подрайона много от карстовите извори отлагат бигор, който формира каскади.
Карстовите територии в Дъбраш, независимо от техните малки площи, са
обект на продължителен антропогенен натиск. Той се дължи, от една страна
на благоприятното за Западните Родопи географско положение, способстващо
развитие на традиционно планинско земеделие (основно тютюнопроизводство)
и скотовъдство, а от друга страна – ограничените в планинските условия обработваеми земи на фона на много високата населеност на района.
Моделният район попада изцяло в Благоевградска област и включва териториите на общините Гърмен (16 села) и Сатовча (14 села), както и землищата
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на селата Гостун, Осеново и Филипово от общ. Банско, Буково и Господинци от
общ. Г. Делчев и Абланица и Блатска от общ. Хаджидимово (фиг. 4 – приложение). Общият брой на населението към 2018 г. е 34 261 д. при гъстота 37, 69 д./
km2. Спадът спрямо броя на населението за 1990 г. (36 715 д.) е с 6,68 %.
В Дъбраш няма обявени карстови защитени територии. Изключение правят ограничени площи от мрамори, които попадат в границите на защитени
зони от Натура 2000: Родопи – Западни (272 851,4 ha), Долна Места (9 514,7 ha)
и Река Места (19 401,69 ha), обявени през 2007 г. по Директивата за хабитатите,
и Западни Родопи (133 384,78 ha) и Места (20 426, 64 ha), обявени съответно
през 2008 и 2010 г. по Директивата за птиците (фиг. 4 – приложение).
Моделен район „Буйновско-Мурсалишки“ (площ 341,42 km2), Западни
Родопи (фиг. 5 – приложение). Включва басейните на реките Мугла, Триградска
и горното течение на р. Въча (Буйновска), които формират Настан-Тридрадския
карстов басейн (Яранов, 1959; Антонов, Данчев, 1980). Той е един от най-големите в България – с площ 637 km2 при надморска височина 700–2190 m
(Великов и др., 1995). Карстът е формиран в протерозойски мрамори, които
имат широко площно разпространение и дебелина до 1600 m. Водоупор на мраморите са гнайси и шисти, а също и гранитни интрузии. Локално мраморите са
припокрити от риолити или от седименти на палеогенски грабени. От карстовите форми преобладават карите и карните полета, въртопите, валозите и карстовите долини (сухи, слепи и ждрела, в т.ч. популярните Триградско и Буйновско
ждрела). В околностите на селата Ягодина, Триград и Жребево са формирани и
типични ували. Общо в моделния район са идентифицирани 180 пещери и пропасти (Картотека на БФСп), някои от които са със значителни размери. Между
тях е най-дългата пещера в Родопите – триетажната „Ягодинска пещера“ (обща
дължина 10,5 km). Тя и пещерата Дяволско гърло са благоустроени туристически обекти и заедно с ждрелата, в които са разположени техните входове, са
обекти на засилен посетителски интерес.
В границите на Настан-Тридрадския басейн са обособени няколко
добре структурирани карстови геосистеми: Триградска, Мугленска, Чаирска,
Буйновско-Ягодинска, чиито отличителни белези са висока степен на лесистост;
липса на промишлена дейност; малка гъстота на населението, съсредоточено в
сравнително големи села в речните долини и потенциален замърсител на техните води. Замърсяването (битово и селскостопанско – химично, биологично и механично) засяга както повърхностно течащите, така и подземните карстови води
(Великов и др., 1995, Gabeva et al., 1995). Източник на замърсяване освен селищата са и обработваемите земи. След възстановяване на собствеността върху
земята се наблюдава масово торене с оборски тор, вкл. на ливадите. Специфичен
замърсител са и рибарниците, които са типични за тази част на Родопите.
Моделният район попада изцяло в Смолянска област (общините Борино,
Девин и Смолян) и включва 12 населени места с техните землища: Буйново,
Кожари и Ягодина (общ. Борино), Водни пад, Гьоврен, Жребево, Кестен, Тешел
и Триград (общ. Девин) и Гела, Мугла и Солища (общ. Смолян) (фиг. 5 – приложение). Общият брой на населението към 2018 г. е 2463 д. при гъстота 7,22 д.
km2. Спадът спрямо броя на населието през 1990 г. (4307 д.) е с 42,81% .
Почти цялата територия на моделния район е включена в НАТУРА 2000
(защитена зона Родопи – Западни (обявена през 2007 г. с площ 272 851,4 ha
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по Директивата за хабитатите) и защитена зона Триград – Мурсалица (2010 г.,
площ 55 340,95 ha, по Директивата за птиците) (фиг. 5 – приложение). Със
статут на защитени територии са и природните забележителности Буйновско
ждрело (1971 г., площ 759,15 ha) и Дяволския мост и водопада (1978 г., 39,8 ha)
и защитените местности „Триградско ждрело“ (1963 г., 710,57 ha) и „Чаирите“
(1973 г., 300,0 ha), както и резерватът „Кастракли“ (1968 г., 29,18 ha).
Подбраните 5 моделни райони в България са включени в дългосрочната
изследователска програма на Експерименталната лаборатория по карстология
на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при
БАН. Те се отличават както по условията, така и по факторите за карстогенезис. Силно влияние оказва и географското положение, поради което се наблюдава диференциация и по отношение динамиката на карстовите процеси.
Разнообразната и продължителна стопанска дейност, присъща за различните
моделни райони, също оказва отражение върху процесите на карстогенезис и
педогенезис. Различията в земеползването, предопределени и от географското
положение и надморската височина, определят спецификата на антропогенния
натиск върху моделните райони. Те са разположени в различни териториално-административни единици, което пък предполага необходимостта и от различни нива на интегрирано административно управление.
ДАННИ И МЕТОДИ
Чрез географските информационни системи (ГИС) са анализирани пространственото разпределение и количествените характеристики на класовете
земно покритие и земеползване (LC/LU) за пет представителни за карста в
България моделни райони. Създадена е ГИС база данни (KARST.gdb) с набор
от референтни векторни и растерни слоеве, която съдържа: административни
граници (на области, общини, землища, населени места и държавна граница),
водни обекти (езера, язовири и речна мрежа), контур на моделните райони, защитени територии по Натура 2000 (по Директивата за птиците, по Директивата
за местообитанията), CORINE земно покритие (CORINE Land Cover, CLC) по
програмата Copernicus, съдържаща векторни слоеве за 1990, 2000, 2006, 2012,
2018 г. и изменението на земното покритие (CORINE Land Cover Chaange, LCC)
за периодите: 1990–2000, 2000–2006, 2006–2012, 2012–2018 г., дигитален модел
на релефа (височинни пояси) – ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) с
пространствена разделителна способност 30 m (Желев и др., 2019).
Използвани са методите на пространствен анализ и статистика в среда на
ГИС. Данните са обработени в границите на моделните райони и са стиковани на ниво землища. Данните са организирани в обобщаващи таблици (Pivot
table) в MS Excel и са изследвани пространствените взаимовръзки на типовете
земно покритие/земеползване и тяхната промяна за периода 1990–2018 г. Това
е периодът след възстановяване на собствеността и връщането на земеделската
земя, през който настъпиха изключително сериозни промени в организацията
на селското стопанство.
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
В изследваните пет моделни райони КОРИНЕ земното покритие (табл. 1)
на ниво 1 е представено основно от земеделски земи и гори и полуестествени
площи. Различното между отделните моделни райони е в съотношението на
тези два класа (табл. 2). За МР2 „Деветашко плато“ през изследвания период
площта на земеделските земи показва тенденция на леко намаляне, но продълТаблица 1

Номенклатура по КОРИНЕ земно покритие

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

1 Антропоген- 11 Населени места
112 Населени места със свободно
ни обекти
застрояване
12 Индустриални, търговски 121 Индустриални или търговски обекти
и транспортни обекти
122 Пътно-шосейна и железопътна
мрежи, и прилежащата им земя
13 Мини, сметища и строи- 131 Кариери и открити рудници
телни обекти
132 Сметища
133 Строителни обекти
14 Антропогенни неземедел- 141 Зелени площи в населени места
ски площи с растителност
142 Места за спорт и отдих
2 Земеделски 21 Обработваема земя
земи
22 Трайни насаждения

211 Ненапоявана обработваема земя
221 Лозя
222 Овощни и ягодови насаждения

3 Гори

23 Пасища

231 Пасища

24 Разнородни земеделски
земи

242 Комплекси от раздробени
земеделски земи
243 Земеделски земи със значителни
участъци естествена растителност

31 Гори

311 Широколистни гори
312 Иглолистни гори
313 Смесени гори

32 Храстови и/или тревни
растителни съобщества

321 Естествени тревни площи
323 Склерофилна растителност
324 Преходна дървесно-храстова
растителност
332 Голи скали

33 Открити пространства с
малко или без растителност 333 Площи с рядка растителност
5 Водни обек- 51 Вътрешни води
511 Течащи води
ти
512 Водни площи
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жава да съставлява повече от половината (около 60 %) от площта на платото.
Със значителни дялове земеделски земи е и МР1 „Бресница“. При останалите
три моделни района преобладават дяловете на горите и полуестествените площи. При МР3 „Шуменски плато“ тези дялове, макар и с малки промени, остават
над 90 % за целия период. В МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ те са около 85 %, а
в МР4 „Дъбраш“ – малко над 70 %.
Съотношенията на тези два класа на ниво 1 на КОРИНЕ търпят известни
промени през годините, но те са по-скоро незначителни и без ясно изразена
Таблица 2
Промени (в %) на земното покритие на ниво 1 по КОРИНЕ по моделни райони
за периода 1990–2018 г.
Модeлни райони

Години 1 Антропо- 2 Земеделски 3 Гори
генни обекти
земи

5 Водни
обекти

1990
2000
2006
2012

3,37
3,37
3,06
3,16

43,40
42,97
44,19
44,19

53,22
53,65
52,75
52,65

0,00
0,00
0,00
0,00

2018

3,26

43,33

53,41

0,00

1990
2000
МР2 „Деветашко плато“ 2006
2012

3,44
3,44
2,70
2,70

59,29
59,04
58,92
58,92

37,11
37,36
38,21
38,21

0,16
0,16
0,17
0,17

2018

2,74

58,76

38,33

0,17

1990
2000
2006
2012

3,15
3,15
3,19
3,19

5,63
5,63
5,44
5,44

91,22
91,22
91,38
91,38

0,00
0,00
0,00
0,00

2018

3,17

4,50

92,33

0,00

1990
2000
2006
2012

1,40
1,40
1,62
1,63

24,44
24,35
26,24
26,23

74,16
74,23
72,12
72,12

0,00
0,02
0,02
0,02

2018

1,70

26,29

71,98

0,03

1990
2000
2006
2012

0,58
0,58
0,56
0,56

13,49
13,49
12,18
12,18

85,93
85,93
87,27
87,27

0,00
0,00
0,00
0,00

2018

0,55

12,50

87,07

0,00

МР 1 „Брестница“

МР3 „Шуменско плато“

МР4 „Дъбраш“

МР5 „Буйновско Мурсалишки“
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тенденция на спад или нарастване. Това налага проследяването на промените
на по-ниски нива, за да не се игнорират техните въздействия върху карстовите
територии. Прегледът на ниво 3 на КОРИНЕ дава повече детайли с оглед отчитане на потенциални негативни въздействия върху карстовите територии в
различните моделни райони (фиг. 6 – приложение).

ТЕРИТОРИАЛНО-ВРЕМЕВИ ПРОМЕНИ

Промените, които протичат през изследвания период 1990–2018 г. в петте
моделни района, са с различно проявление през отделните подпериоди (фиг. 7).
За МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ и МР3 „Шуменско плато“ промените са само
в два от подпериодите. За останалите райони промени се наблюдават във всеки
един от подпериодите. Особеност за МР2 „Деветашко плато“, е че невинаги
по-високият дял промени за съответен подпериод съответства на по-голям брой
реализирани промени от клас в клас. Така например, за последния подпериод,
който е с най-голям брой промени от клас в клас (43), се падат само 27,83 %
от реализираните промени за периода. Подобна ситуация се наблюдава и през
останалите подпериоди. Тази особеност е свързана с промените, които настъпват в селското стопанство и по-конкретно в начините на стопанисване на земеделските земи в „Деветашко плато“ в началото и в края на изследвания период
(Jelev et al., 2020).
Промени през първи подпериод (1990–2000 г.)
През първия подпериод промени в КОРИНЕ земно покритие на ниво 3 се
наблюдават само в три от петте моделни района: МР1, МР2 и МР4 (фиг. 8).
Най-значими са промените в МР2 „Деветашко плато“, където те се проявяват в

Фиг. 7. Разпределение на промените на типовете земното покритие на ниво 3 по
КОРИНЕ земното покритие по времеви подпериоди (в бр. и в %) за:
а) МР1 „Брестница“; б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“;
г) МР4 „Дъбраш“; д) МР5 „Буйновско-Мурсалишки“
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Фиг. 8. Разпределение на промените на типовете земно покритие на ниво 3 по КОРИНЕ през периода 1990–2000 г. за:
а) МР1 „Брестница“; б) МР4 „Дъбраш“; в) МР2 „Деветашко плато“

почти всички землища, но не в еднаква степен. Най-големите трансформации
(над 20 %) са в землищата на селата Горско Сливово (от клас 231 в клас 211) и
Тепава, съответно от клас 211 в клас 243), и се отнасят за земеделските земи.
Съществените изменения засягат пасищата и ненапояваните обработваеми
земи вследствие връщането на земята в реални граници на техните собственици
и ликвидирането на животновъдството (фиг. 8в). Промените в стопанисването
и ползването на земята се отразява в интензивни промени в типовете земно
покритие/земеползване.
За този подпериод около 1/3 от промените за МР1 „Бресница“ също са
свързани със земеделските земи, но са концентрирани само в едно землище –
на с. Гложене (фиг. 8а). Останалите промени в този район са свързани основно с
площи с широколистни гори, които са заменени от преходна дървесно-храстова
растителност. Тази промяна е свързана и с изсичане на гори.
В МР4 „Дъбраш“, който включва най-голям брой землища (37), промените засягат 13 от тях в общините Сатовча и Гърмен и само едно от общ.
Хаджидимово. Промените са свързани основно със залесяване и дърводобив,
т.е. дейности, характерни за планинските територии в обхвата на ДЛС „Дикчан“
и ДГС „Гърмен“ (фиг. 8б).
Промени през втори подпериод (2000–2006 г.)
През този подпериод промени в КОРИНЕ земно покритие на ниво 3 се
наблюдават във всички моделни райони (фиг. 9). Те отново са по-значителни в
двата най-големи по площ моделни райони – МР4 „Дъбраш“, в който обхващат
земи от 8 землища (фиг. 9г), и в МР2 „Деветашко плато“ – в 13 землища (фиг.
9б). Промените и в двата района са свързани със сеч, като в МР4 широколистните гори се трансформират в преходна дървесно-храстова растителност, а във
втория – иглолистните и смесените гори – в преходна дървесно-храстова растителност. Промените в МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ (фиг. 9д) са аналогични
с тези в МР4 „Дъбраш“. Разликата е в това, че те обхващат земи само от три
общини от общо 12 в този район. Територията на МР5 почти изцяло попада в
НАТУРА 2000.
Поради малката площ и природозащитния статут измененията в МР3
„Шуменско плато“ са незначителни, свързани са основно със залесяване и обхващат около 60 % в землището на община Шумен и около 40 % в землището
на с. Осмар. Отнасят се до промяната на широколистната в преходна дървесно-храстова растителност (фиг. 9в).
По-различна е ситуацията в МР1 „Брестница“, където промените в този
подпериод са в землището само на една община (фиг. 9а) и са свързани с преминаване на клас строителни обекти (133) в клас индустриални или търговски
обекти (121).
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Фиг. 9. Разпределение на промените на типовете земно покритие на ниво 3 по КОРИНЕ през периода 2000–2006 г. за:
а) МР1„Брестница“; б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“; г) МР4 „Дъбраш“; д) МР5„Буйновско-Мурсалишки“

Промени през трети подпериод (2006–2012 г.)
Промените през този подпериод са по-скоро незначителни (фиг. 10).
Проявяват се в едно или в няколко землища от моделните райони. За „Деветашко
плато“ (фиг. 10б) и „Шуменското плато“ (фиг. 10в) промените са свързани със
залесяване на площи с преходна дървесно-храстова и с широколистна растителност, а в „Дъбраш“ (фиг. 10г) – със смесени гори. В землища от общ. Гърмен
в МР4 „Дъбраш“ продължава изсичането на иглолистни и смесени гори. През
този подпериод в землище Брестница от общ. Ябланица (МР1 „Брестница“, фиг.
10а) е установено преобразуване на широколистни гори (311) в кариери и открити рудници (131).
Подобно преобразуване, но на обработваема земя (211) в кариери и открити рудници (131), се наблюдава и в землището на с. Дъбница от МР4 „Дъбраш“.
Тези промени са следствие от активизиране на строителните дейности и нарастваща потребност от строителни материали.

Фиг. 10. Разпределение на промените на типовете земното покритие на ниво 3
по КОРИНЕ земно покритие за периода 2006 - 2012 г. за: а) МР1 „Брестница“;
б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“; г) МР4 „Дъбраш“

Промени през четвърти подпериод (2012–2018 г.)
През последния подпериод се наблюдават отново по-интензивни промени в моделните райони „Деветашко плато“ (фиг. 11б) и „Брестница“ (фиг. 11а).
При първия от тях промените в този подпериод са 65 % от всички констатирани промени за целия период. Те са свързани най-вече с разширяване на обработваемите земи. В МР „Брестница“ има активно преобразуване на пасища
в обработваеми земи. В МР4 „Дъбраш“ (фиг. 11в) засиленият антропогенен
натиск е свързан с обособяване на места за добив на минерали чрез преобразуване на пасища и на раздробени земеделски земи. В МР5 „БуйновскоМурсалишки“ (фиг. 11г), който в по-голямата си част е защитена територия
по НАТУРА 2000, промените засягат горите – иглолистни и смесени гори се
променят в преходна дървесно-храстова растителност вследствие най-вече на
изсичане.
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Фиг. 11. Разпределение на промените на типовете земно покритие на ниво 3 по КОРИНЕ праез периода 2012–2018 г. за:
а) МР1 „Брестница; б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР4 „Дъбраш“; г) МР5„Буйновско-Мурсалишки“

ПРОМЕНИ НА КОРИНЕ, ЗЕМНО ПОКРИТИЕ В КЛАСОВЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
ПО МОДЕЛНИ РАЙОНИ И ПОДПЕРИОДИ

Промени в земеделските земи се наблюдават само в три моделни района
(фиг. 12). Те са особено осезателни на територията на Деветашкото плато, и то
през първия и последния подпериоди. За целия период се наблюдава преобразуване на осем класа от земеделски земи на ниво 3. Около 90 % от всички трансформации са от клас в клас в рамките на земеделските земи. През първия подпериод трансформациите засягат пет класа от земеделските земи. Промените
засягат основно пасищата (231), които преминават в други класове земеделски земи (фиг. 12б). Този тип преобразуване засяга главно землищата на селата Горско Сливово и Кърпачево с преобразуване в ненапоявана обработваема
земя (211) и на селата Агатово и Чавдарци с преобразуване в земеделски земи
със значителни участъци естествена растителност (243). Ограничаването в периода 1990–2000 г. на животновъдството, което е традиционно за района, води
до трансформации на пасищата, засягащи площ от 4,10 km2. Преобразуване от
ненапоявана обработваема земя (211) в земеделски земи със значителни участъци естествена растителност (243) с площ 2,41 km2 обхваща землища на силно
обезлюдени села, включително и землището с. Александрово, което като населено място се намира извън територията на платото. Всички те са от общ.
Ловеч. Друг тип преобразуване в този период е от овощни и ягодови насаждения (222) в ненапоявана обработваема земя (211) с площ 0,77 km2, която обхваща землища от община Павликени (с. Върбовка и с. Димча) и от община
Сухиндол (гр. Сухиндол). С ликвидирането на Аграрно-промишлените комплекси (АПК) овощните градини са изоставени. В последния подпериод 2012–
2018 г. промените обхващат 11 землища от пет общини с обща площ 3,10 km2.
Трансформациите засягат 3 класа, като в 9 от землищата пасищата (231) се
трансформират в ненапоявана обработваема земя (211).
Всички тези промени протичат на фона на обезлюдяването на Деветашкото
плато и настаняване на външни ползватели, обработващи земеделските земи, за
които икономическият интерес е приоритет пред екологичния.
В МР „Брестница“ промените в земеделските земи са по-съществени през
последния подпериод. Аналогично на Деветашкото плато, площно (2,28 km2)

Фиг. 12. Разпределение на промените на типовете земно покритие по КОРИНЕ
на ниво 3 в клас Земеделски земи по подпериоди за: а) МР1 „Брестница“;
б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР4 „Дъбраш“
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преобладава преобразуването на пасища (231) в ненапоявани обработваеми
земи (211). Тези промени обхващат около половината от промените за целия
наблюдаван период (фиг. 12а).
В МР „Дъбраш“ промените и в двата подпериода са свързани със загуба
на земеделски земи (фиг. 12в). Три класа (211, 231 и 242) земеделски земи са
трансформирани в кариери и открити рудници (131). За целия период това са
5,31 % от трансформациите. Те засягат землищата на селата Дъбница, Балдево
и Огняново.
ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ ГОРИ И ПОЛУЕСТЕСТВЕНИ ПЛОЩИ ПО КОРИНЕ,
ЗЕМНО ПОКРИТИЕ, ПО МОДЕЛНИ РАЙОНИ И ПОДПЕРИОДИ

Промените, които се наблюдават в гори и полуестествени площи, обхващат всички моделни райони, но са с различно проявление във всеки един от
тях (фиг. 13). По-значителни като обхват са в МР2 „Деветашко плато“ и МР4
„Дъбраш“ и през отделните подпериоди протичат с известни различия (фиг.
13б, г). Така например, в МР2 (фиг. 13б) с най-голям обхват са промените през
втория подпериод (3,84 km2) и около 87 % от тях са свързани с трансформации
на широколистни гори (311) в преходна дървесно- храстова растителност (324)
в по-обезлюдените части на платото. В МР4 промените на ниво 1 (гори и полуестествени площи) се наблюдават през първите три подпериода. Най-голям е
обхватът им през първия подпериод (4,70 km2), като постепенно намалява през

Фиг. 13. Разпределение на промените на типовете земно покритие по КОРИНЕ
на ниво 3 в клас Гори и полуестествени площи по подпериоди за: а) МР1 „Брестница“;
б) МР2 „Деветашко плато“; в) МР3 „Шуменско плато“; г) МР4 „Дъбраш“;
д) МР5 „Буйновско-Мурсалишки“
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останалите два, съответно на 2,49 km2 и 1,11 km2 (фиг. 13г). По отношение на
промени от клас в клас през първия подпериод по-съществени са трансформациите от преходна дървесно-храстова растителлност (324) в широколистни
(311), иглолистни (312) и най вече в смесени гори (313). По-голям е делът на
залесяванията и по-малък е на изсичанията. Обратно, за останалите два подпериода по-характерни са изсичанията.
В останалите три района промените са незначителни. В МР1 „Брестница“
повече са изсичанията и по-малко залесяванията. Тези промени са малко над една четвърт от всички настъпили в този район (фиг. 13а). В МР 5
„Буйновско-Мурсалишки“ изсичанията в землища на селата Буйново, Кожари
и Ягодина от общ. Борино са причина за настъпилите промени (фиг. 13д). В
МР 3 „Шуменско плато“, което е защитена територия и в което се залесяват
предимно широколистни гори, са характерни изключително малки промени
(фиг. 13в).
ИЗВОДИ
В резултат на извършените анализи на земното покритие и земеползването
по номенклатура КОРИНЕ земно покритие на изследваните моделни райони,
могат да се направят няколко по-важни обобщения:
– Предварителният подбор на моделни райони с преобладаване на: а) защитена територия с прилежащи населени места извън нея; б) територия с преобладаващ дял на земеделските земи и с трайна тенденция на обезлюдяване;
в) горски площи с тенденция на обезлюдяване; д) територия с приблизително
изравнен дял на земеделски земи и гори и с малък брой населени места; е) преобладаваща горска територия с малък дял земеделска земя, сравнително гъсто
населена и с тенденция на запазване броя на населението, позволи на базата на
спецификата на тези моделни райони да бъдат наблюдавани различни модели
на промени. Резултатите показват, че основната разлика между петте моделни
района е както в географското им положение и различията в релефа, така и във
видовете земеползване при отчитане на протичащите структурни и икономически промени, променената социално-икономическа среда и обезлюдяването на
части от тях.
– В четири от моделните райони на ниво 1 на КОРИНЕ земно покритие,
клас гори и полуестествени площи е с преобладаващ дял над останалите класове. В МР3 „Шуменско плато“ делът на този клас на ниво 1 е най-голям и е
над 90 %. За моделните райони в Родопите дяловете се движат между 72-74 % в
МР4 „Дъбраш“ и 86-87 % в МР5 „Буйновско-Мурсалишки“. В МР1 „Бресница“
делът е около 52-53 %, т.е. той е относително близък до клас земеделски земи.
Единствено в МР2 „Деветашко плато“ преобладаващи са земеделските земи
(около 59 %), а горите и полуестествените площи са около 37-38 %. На ниво
1 на КОРИНЕ дяловото разпределение по класове за целия изследван период
показва незначителни промени, които са в посока на нарастване и на спад в
рамките до 2 % (табл. 2).
– Констатирана съществена особеност е, че промените са съсредоточени
преди всичко в земеделски земи и гори и полуестествените площи.
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– В изследваните моделни райони за периода на наблюдение е установен
различен брой класове земно покритие и земеползване на ниво 3, както следва:
МР1 „Бресница“ – 15; МР2 „Деветашко плато“ – 16; МР3 „Шуменско плато“ –
12; МР4 „Дъбраш“ – 16; МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ – 13.
– Всеки моделен район според спецификата си е с преимуществено разпределение на един или друг клас от земното покритие. Така например, МР2
„Деветашко плато“ е с най-голям дял обработваеми земи (33,90 % за 2018 г.)
и с около 2 % спад при тях спрямо 1990 г. за сметка на увеличение на други
класове от земеделските земи. МР3 „Шуменско плато“ е с най-голям дял широколистни гори 71,15 % (2018 г.) и с тенденция на леко нарастване спрямо
1990 г. МР1 „Брестница“ е с 35,53 % широколистни гори, които са с най-голямата площ земно покритие – тя бележи спад малко над 2% в края на периода. МР5
„Буйновско-Мурсалишки“ е с най-голям дял иглолистни гори 63,51 % (2018
г.), който нараства с около 5 % спрямо 1990 г. МР4 „Дъбраш“ е с най-голям
дял иглолистни гори 42,97 % (2018 г.), нарастващ с около 1 % спрямо 1990 г.
Тенденция на нарастване се наблюдава и при смесените гори.
– Данните за промените на земното покритие за изследваните моделни
райони като цяло показват от незначителни до неголеми изменения. За целия
период промените от клас в клас обхващат 4 % от площта на МР1 „Брестница“,
5 % от МР2 „Деветашко плато“, 0,6 % от МР3 „Шуменско плато“, 1% от МР4
„Дъбраш“ и 0,3 % от МР5 „Буйновско-Мурсалишки“. С най-съществени изменения е МР2, особено в периода 1990–2000 г. (фиг. 6 – приложение, табл. 2).
Това до голяма степен се дължи на по-големите дялове земеделски земи в този
моделен район, а също и на настъпилите промени в селското стопанство и връщането на земята на техните собственици. Най-незначителни са измененията в
МР3, което е логично поради статута му на защитена територия по ЗЗТ. В останалите моделни райони, които са със значителни горски площи, измененията
са свързани по-скоро с промени във вида горска растителност (фиг. 6 – приложение).
– Във времето промените в земното покритие, особено при МР2 „Деветашко
плато“ и по-малко при МР1 „Брестница“, които са с по-големи дялове земеделска земя, следват социално-икономическите промени в обществото – от връщането на земята и разформироването на земеделските стопанства до предоставянето на субсидии в земеделието, с което отново започват промени в дяловете
на отделните класове земеделски земи. В годините от началото на „прехода“ се
забелязва трансформация основно на пасища (231), ненапоявани обработваеми
земи (211), овощни и ягодови насаждения (222). Тя е в резултат и на срив в животновъдството и изоставяне на върнатите малки по площ обработваеми земи.
В последните години тенденцията е обратна – с развитието на едрото земеделие
(от арендатори) се наблюдава трансформация на пасища и естествени тревни
площи в обработваеми земи.
– Установените промени в земното покритие в изследваните моделни карстови райони, макар и с незначителни до неголеми изменения, като цяло имат
пряко или косвено въздействие върху силно уязвимите карстови геосистеми.
Като примери могат да се посочат: трансформация на карста при промяна на
земеползването (напр., зелен карст – в гол карст, подпочвени кари – в карни
полета вследствие интензивна ерозия на обработваеми хумусно-карбонатни
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почви или обезлесяване/изсичане); замърсяване на подземните карстови води
(химично, биологично, механично); ползване на въртопи като нерегламентирани сметища и др. (Велев и др., 1994; Великов и др., 1995; Петров и др., 1996;
Йорданова и др., 2013, Стефанов, 1997, 2013).
Изводите от настоящото изследване доказват необходимостта общинските
администрации и стопанисващите земите в карстовите райони при реализирането на стопански дейности да са запознати и да се съобразяват с настоящите
и очакваните промени и евентуални трансформации на земно покритие с оглед
превенция от негативни въздействия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поради припокриването в районите с развит карст на карстовите и социално-икономическите системи и създаващите се между тях взаимовръзки и
взаимоотношения, се проявяват редица негативни ефекти и трансформации.
Човешката дейност в карстовите територии води до преобразуване на типовете
карст (Гвоздецкий, 1972) и до структурно-функционални промени в карстовите
геосистеми (Andrejczuk, Stefanov, 2017). Тези промени от своя страна рефлектират, понякога и неочаквано, върху антропогенната дейност и социалната среда в
карстовите територии. Много от възникващите проблеми при взаимодействие с
уязвимата карстова среда могат да се решат чрез научнообосновани промени в
социално-икономическите (антропогенните) системи (Brinkmann, Parise, 2012).
Това налага добро познаване и мониторинг на карстовите геосистеми, включително и на промените в земното покритие и земеползването. Информацията
за тези промени е важен допълнителен източник за актуалното състояние на
специфичните и силно уязвими карстови територии. Проучванията, базирани
на земното покритие и земеползването, подпомагат и оптимизирането на управлението на земите и разработването на политики за стратегическо развитие на
карстовите райони.
Типовете земно покритие и земеползване и тяхното изменение вследствие
от антропогенен натиск или природна намеса влияят силно върху карстовите
геосистеми. Поради това информацията от КОРИНЕ може да се разглежда и
като част от интегриран мониторинг на карста и карстовите територии.
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https://ec.europa.eu/info/departments/environment_bg - Генерална Дирекция Околна
среда
https://www.nsi.bg/nrnm/index.php?f=9&ezik=bul - Национален статистически институт (НСИ)
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Фиг. 1. МР 1 „Брестница“: а) Административно райониране, б) Височинни пояси
на релефа, в) Зони (НАТУРА 2000) и Защитени територии (ЗЗТ): 1. ЗМ „Валога“;
2. ЗМ „Лисец“; 3. ПЗ Пещерата „Лястовица“; 4. ПЗ „Рушова пещера“;
5. ПЗ Пещерата „Съева дупка“; 6. ПЗ Карстов извор „Златна Панега“

Фиг. 2. МР 2 „Деветашко плато“: а) Административно райониране, б) Височинни
пояси на релефа, в) Зони (НАТУРА 2000) и Защитени територии (ЗЗТ):
1. ЗМ „Богданов дол“; 2. ЗМ „Черковното бранище“; 3. ЗМ „Батиловец“;
4. ПЗ „Деветашка пещера“; 5. ЗМ „Марата - карстови образувания“; 6. ЗМ „Люляката“

Фиг. 3. МР 3 „Шуменско плато“: а) Административно райониране, б) Височинни пояси
на релефа, в) Зони (НАТУРА 2000) и Защитени територии (ЗЗТ): 1. Резерват „Букака“;
2. ПП „Шуменско плато“

Фиг. 4. МР 4 „Дъбраш“: а) Административно райониране, б) Височинни пояси
на релефа, в) Зони (НАТУРА 2000) и Защитени територии (ЗЗТ):
1. ПЗ Скално образувание „Козия камък“; 2. Поддържан резерват „Тъмната гора“;
3. Поддържан резерват“ Конски дол“; 4. Скално образувание „Сватбата“;
5. ПЗ Скално образувание „Купена“; 6. ПЗ „Каялийски скали“

Фиг. 5. МР 5 „Буйновско-Мурсалишки“: а) Административно райониране,
б) Височинни пояси на релефа, в) Зони (НАТУРА 2000) и Защитени територии (ЗЗТ):
1. ЗМ „Турлата“; 2. ЗМ „Крепостта Градището“ ; 3. Резерват „Казаните“;
4. ПЗ „Дяволски мост“; 5. ПЗ „Буйновското ждрело“; 6. ЗМ „Триградско ждрело“;
7. ЗМ „Чаирите“; 8. Поддържан резерват „Шабаница“; 9. ЗМ „Чернока“;
10. ПЗ „Ледницата“

Фиг. 6. а) и б) МР1 „Брестница“ (1990-2018); в) и г) МР2 „Деветашко плато“ (19902018); д) и е) МР3 „Шуменско плато“ (1990-2018); ж) и з) МР4 „Дъбраш“ (1990-2018);
и) и й) МР5 „Буйновско-Мурсалишки“ (1990-2018)

