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ЛАНДШАФТНИ ОСОБЕНОСТИ В РАЙОНА 
НА БЕЛОГРАДЧИК 

Никола Тодоров, Тихомир Алексиев

Съгласно Европейската конвенция за ландшафта на национално ниво 
е нужно да се осигури „законово признаване на ландшафта като найважния 
компонент от условията на живот на хората... Качеството на ландшафта има 
решаващо значение за успеха на редица икономически и социални инициативи 
както публични, така и частни“ (К о н в е н ц и я..., 2004). Република България 
ратифицира Европейската конвенция за ландшафта на 13 октомври 2004 г. 
(Д В, бр. 94, 2004). Във връзка с налагането на понятието ландшафт в законо-
дателството и политиките на управление на територията, възниква и нуждата 
от разширяване на научните ландшафтни изследвания. Понастоящем повечето 
от нормативните актове, разработени за опазване на ландшафта в България, са 
насочени към опазване на неговия природен аспект (Д о п ъ л н и т е л н а..., 
2004). Така, като приоритетни за опазване се очертават онези ландшафти, които 
се класифицират като относително естествени или имат характеристики близки 
до потенциалните.

За нуждите на приложните ландшафтни изследвания се използват също по-
нятията съвременен и антропогенизиран ландшафт. Приложните изследвания 
са тези, които имат найголямо значение за решаване на конкретни задачи в сто-
панската сфера и устройството на територията. Това, разбира се, не означава, 
че изследването на потенциалните ландшафти няма своето място в приложните 
работи. Изясняването на структурата на потенциалните природнотериториал-
ни комплекси (ПТК) спомага при определянето на необходимите фонови ха-
рактеристики на територията при планиране на възстановителни мероприятия 
и рекултивации. При положение че в бъдеще се стигне до широко прилагане 
на ландшафтните методи в обществената и стопанската дейност, вероятно най
ценни за решаване на конкретните задачи ще се окажат едромащабните изслед-
вания. Като начало тези изследвания могат да получат широки приложения в 
защитените територии. Те биха могли да бъдат важен елемент към плановете за 
управления на поддържани резервати, национални и природни паркове. Друго 
възможно приложение на едромащабните ландшафтни изследвания е в изграж-
дането на система за мониторинг на ландшафтите. 

Настоящото ландшафтно изследване е проведено в Западния Предбалкан, 
в района на Белоградчик. Това, което привлича интереса към тази територия, е 
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нейната слаба проученост по отношение на ландшафтната наука, а също и за-
почналата процедура по обявяването на природен парк „Западен Балкан“, която 
към момента е в застой. Проблемите, които спъват тази процедура, представля-
ват научен интерес за разрешаването на въпроси по опазването на природната 
среда и защитените територии.

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ

В монографията Ландшафтна география на България (В е л ч е в  и др., 
2011) изследваната територията е част от Балканска подпровинция на Алпий-
ската провинция. Обособен е Белоградчишко–Вършецки окръг от Предбакан-
ската област, в който самостоятелно попада Белоградчишкият район. 

Районът на изследване обхваща територии в Западния Предбалкан, между 
реките Арчар на север и Лом на изток. Позначителни обекти се явяват моно-
клиналните ридове Венеца, Рабишка могила, ридовете от Ведернишката моно-
клинална редица, долините на реките Арчар и Стакевска и веригата на Бело-
градчишките скали. Надморската височина в района е между 160 m в долината 
на р. Арчар до 1124 m при вр. Ведерник. 

Найстарите скали са представени от метаморфитите на диабазфилитоид-
ния комплекс (ДФК), сред които са внедрени палеозойски плутони (Белоград-
чишки плутон) с техните гранити, гранодиорити и дайки (порфирити). Най
старите седименти са представени от карбонски и пермски пясъчници, брекчо-
конгломерати, въглища и др., върху които заляга триаската червенокластична 
серия на Белоградчешките скали. Типичните карбонатни скали – варовиците 
на горната юра и кредата, изграждат бедрата на Белоградчишкия антиклино-
рий, при издигането на който сводът му е деформиран и при разрушаването му 
отдолу се разкриват постарите скали от ядката на антиклиналата. Във връзка с 
морфотектонското развитие на района се е наложил предпланинско–хълмист и 
нископланински юротипен релеф, представен от антиклиналната долина (комб) 
на Стакевска река и проломните долини (клюзи) на нейните десните притоци, 
куестите на моноклиналните ридове и субструктурните форми на Белоград-
чишките скали (К а н е в, 1989). Съвременните морфогенетични процеси, които 
оформят облика на територията, са денудацията, ерозията и карстификацията. 

В климатично отношение районът попада в зоната на умереноконтинентал-
ния климат (Т о п л и й с к и, 2006). Найстуденият месец е януари със средноме-
сечна температура –2,1 °C, а найтопъл е м. юли 20,9 °C. Средногодишната тем-
пература на въздуха за станция Белоградчик е 10 °C (К л и м а т и ч е н...,1983). 
Максимумът на валежите е пролетен – майюни, а минимумът е през февруари. 
Средногодишното количество на валежите е 694 mm (К л и м а т и ч е н...1990). 
Особеностите на климата се отразяват и върху режима на речния отток. Най
големите водни количества за реките в района са през месеците април и май, а 
маловодието е найсилно изразено през м. август (Х и д р о л о г и ч е н..., 1983). 
Найголемият естествен водоем е Рабишкото езеро. Северната част от терито-
рията се отводнява от р. Арчар и притоците Ј Салашка, Вещицка, Ошанска и 
Градска река. Южните и източните части се отводняват от р. Лом и притоците 
Стакевска, Върбовска, Чупренска и Пробойна.
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Преобладаващият зонален почвен тип е този на лувисолите (обикновени 
и светли), а файоземите заемат преходно място към равнинните ландшафти на 
Дунавската равнина (Г е о г р а ф и я..., 1997). От азоналните почвени типове 
найразпространени са флувисолите и лептосолите (литосоли, ранкери и ренд-
зини). Растителността в пониските земи е представена от пояса на ксеротерм-
ните дъбови гори. С нарастване на надморската височина навлизат и горите, до-
минирани от смесени съобщества от цер, благун и горун. В местата с повисока 
влажност, следвайки височинната зоналност, е разпространена растителност, 
характерна за горуновогабровия пояс и мезофилната растителност в буковия 
горски пояс (Б о н д е в, 1991).

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За да бъде изяснена хоризонталната структура на ландшафтите в района 
на Белоградчик, е изготвена Карта на потенциалните ландшафти в Западния 
Предбалкан между реките Арчар и Лом в М 1:25 000 (фиг. 1 – приложение). При 
изготвянето Ј са използвани класификацията, разработена от колектив в състав 
А. Велчев, Н. Тодоров, А. Асенов и Н. Беручашвили (1992) и картографски со-
фтуерен продукт ArcGIS 9.2 на компанията ESRI. Фондовите материали, които 
са използвани за изготвянето на картографския продукта, са: топографски карти 
М 1:25 000; Съветски военни топографски карти М 1:50 000, листове Бело-
градчик, Димово и Ружинци; Геоложка карта на България М 1:100 000, листове 
Белоградчик и Видин; Почвена карта на България М 1:400 000; Почвена карта 
на АПК „Белоградчик“;  Карта на растителността в България М 1:600 000; Ле-
соустройствен проект на ДЛ „Белоградчик“, карти М 1:10 000, 1:25 000.

За изясняване на функционалните особености на ландшафтите е изследва-
на вертикалната им структура чрез техните на ландшафтногеофизични харак-
теристики, изведени за моделни ПТК при теренни проучвания, по методиката 
на Б е р у ч а ш в и л и (1983).

При съставянето на легендата е използвана класификационна система в 
следния таксономичен ред: клас–тип–подтип–род–вид (Б е р у ч а ш в и л и, 
В е л ч е в,  Т о д о р о в, А с е н о в, 1992). Всяко йерархично ниво от класифи-
кацията е дефинирано по ясен критерий. 

Найвисокият таксон – клас ландшафти, е определен на базата на макро-
релефа и найвече на хипсометрията. Диференцират се два класа ландшафти 
– планински и равнинни и предпланинско-хълмисти. 

Следващият таксон – тип ландшафти, е определен на базата на хидрокли-
матичните условия, които имат своя физиономичен отпечатък в растителния 
компонент на средата. Водещ признак е характерът на климата. На базата на 
този критерий в проучвания район се диференцират три типа ландшафти: топ-
лоумерен семихумиден, топлоумерен хумиден и умерен хумиден. Хидроложките 
условия са водещ азонален признак при обособяването на четвъртия тип ланд-
шафти – хидроморфни и субхидроморфни.

Подтипът ландшафт е таксон, който се диференцира на базата на характера 
на растителността (растителни формации или група асоциации). В разглежда-
ната територия се класифицират пет подтипа ландшафти със: мезофилна расти-
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телност в буковия горски пояс; мезофилна и ксеромезофилната растителност 
в габрово-горуновия горски пояс; растителност в пояса на ксеромезофилните 
смесени дъбови гори, доминирани от, благун, цер и горун; ксеромезофилна и 
ксерофилна растителност в ксеротермния дъбов пояс; с мезофитна и хидро-
фитна микротермна растителност край реките.

Таксонът род ландшафт се дефинира от съвременните морфогенетични 
процеси и преобладаващия тип релеф. На базата на този критерий тук се ди-
ференцират шест рода ландшафти: акумулационен и ерозионен; ерозионен; ак-
вален; ерозионно–денудационен; денудационе; ерозионно–денудационен и кар-
стов.

В работата на найниско йерархично ниво е разглеждан таксонът вид ланд-
шафти, който се деференцира на базата на скалния субстрат и формираната вър-
ху него почвена покривка.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ ВИДОВЕ 
ПОТЕНЦИАЛНИ ЛАНДШАФТИ 

За обективното представяне на видовете ландшафти е нужен анализ на ня-
кои специфични условия, които не попадат сред диагностичните критерии при 
определянето на ландшафтите. За това при характеристиката на видовете ланд-
шафти са анализирани фактори и признаци, които несъмнено оказват влияние 
върху формирането и структурата на ПТК. Такива са например наклонът на 
склона, преобладаващата експозиция, микроклиматични и хидроложки особе-
ности, и др. При характеристиката Белоградчишкия район се спираме някои 
представителни ландшафти и техните особености. 

Клас равнинни и предпланинско-хълмисти ландшафти е найразпрос-
транен в територията. Негова особеност е наличието на черти, които заемат 
междинно място между типичните равнинни и планински типове ландшафти. 
Преходният характер на природата на Предбалакна се проявява във всички 
ландшафтни компоненти (В е л ч е в и др., 2011). С уточнението за тяхното меж-
динно положение и преходност по отношение на широчинната и височинната 
зоналност тук са причислени типовете ландшафти: хълмисти и предпланинско
хълмисти, топлоумерени семихумидни; хълмисти и предпланинско–хълмисти, 
топлоумерени хумидни; хидроморфни и субхидроморфни. 

Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени семихумид-
ни, с ксеромезофилна и  ксерофилна растителност в ксеротермния дъбов 
пояс е представен от три рода ландшафти, с 22 вида. 

Р о д  е р о з и о н н о  д е н уд а ц и о н н и  се отличават с транселувиален ре-
жим на миграцията на веществата. Един типичен за този род е видът ланд-
шафти върху неспоени и слабоспоени неогенски и плейстоценски теригенни 
седименти с обикновени файоземи. Тези ландшафти са обусловени от проявата 
на зонални признаци. Техният скален фундамент кореспондира с типичните за 
Западна Дунавска равнина пясъци и слабоспоени пясъчници и льосовидни се-
дименти. Те се отличават с голяма податливост към ерозия и денудация. За това 
един от характерните им физиономични белези е наличието на дълбоки рови-
ни. Почвената покривка е от междинния тип на файоземите, които са преход-
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ни между долнодунавските черноземи и типичните за Предбалкана лувисоли. 
Климатичните условия са типични за ксеротермния дъбов пояс, с прояви на 
лятна суша и сравнително дълго засушаване. Разпространението им е от двете 
страни на алувиалната долина на р. Арчар и в източното подножие на рида 
Венеца. Видът ландшафти върху гранитоиди с обикновени файоземи има ши-
роко разпространение в разкритията на Белограчишкия гранитен плутон. Във 
връзка с дълбокото всичане на десните притоци на р. Арчар в гранитното тяло 
се наблюдава разнообразие в морфологията на този вид ландшафти. В поизпъ-
кналите части, в съседство с денудационните повърхнини преобладават помал-
ките наклони и типичната ксеротермна растителност. По стръмните ерозионни 
склонове на реките се срещат представители на ксеромезофилната растител-
ност, а в долинните дъна – ивици от мезофилна крайречна растителност. 

Р о д  д е н уд а ц и о н н и  л а н д ш а ф т и  се отличават с това, че се среща 
единствено сред ландшафтите от този тип. Характерните за него полегати на-
клони до 3–4° са развити както върху стари акумулативни, така и върху основ-
ните скали на денудационните повърхнини. Режимът на миграция на елемен-
тите е елувиален. Видът ландшафти върху неспоени и слбоспоени неогенски и 
плейстоценски теригенни седименти с обикновени лувисоли заемат единичен 
ареал на юг от р. Арчар върху младомиоценско денудационно ниво. Теренът е 
добре дрениран и не предполага развитие на свлачищни процеси. Видът ланд-
шафти върху гранитоиди и обикновени файоземи има найголямо разпростра-
нение в своя род. Развит е върху найобширните денудационни повърхнини в 
северната част на района и заема наймощните почви в района от типа на фа-
йоземите. 

Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени хумидни ланд-
шафти е представен от два подтипа – топлоумерени хумидни в пояса на ксеро-
мезофилните дъбови гори, доминирани от горун, цер и благун, и топлоумерени 
хумидни в пояса на мезофилните и ксеромезофилните буковогаброви гори. 
Сред ландшафтите от този тип не се наблюдава период на суша, а периоди-
те на засушаване са пократки. В растителната покривка се наблюдава широко 
навлизане на ксеромезофилни видове. В почвената покривка тук значително 
намалява разпространението на файоземи. 

Сред подтип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумере-
ни хумидни ландшафти в пояса на ксеромезофилните дъбови гори , 
доминирани от горун, цер и благун, се срещат три рода. 

Р о д  а к у м ул а ц и о н н и  и  е р о з и о н н и  л а н д ш а ф т и  се отличава с 
акумулация в планинските подножия, където са натрупани делувиални покривки, 
в чиито склонове протичат ерозионни процеси. Този род ландшафти е типичен 
за североизточното подножие на рида Венеца. Вид ландшафти върху неспоени 
и слабоспоени неогенски и плейстоценски теригенни седименти с обикновени 
файоземи се срещат по долините на Гранитовска река и р. Скомля. Надморската 
височина (350–400 m) и склоновите наклони са сходни със тези на съседната 
морфографска единица – Дунавската равнина, затова тук прехождат и типични-
те за нея файоземи. Тук обаче, за разлика от пониското източно подножие, се 
е развила ксеромезофилна растителност с участието на горун и този вид ланд-
шафт е преходен между ландшафтите на Западната Дунавска равнина и Запад-
ния Предбалкан.
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Р о д е р о з и о н н о  д е н уд а ц и о н н и  л а н д ш а ф т и  са найразпростра-
нените в този подтип. В сравнение от предходния подтип на ксеротермната гор-
ска растителност тук надморската височина нараства и закономерно се изменят 
и условията на овлажнение. Режимът на миграция на веществата е транселуви-
ален. Видът ландшафти върху пясъчници и брекчоконгломерати и обикновени 
лувисоли е един от найтипичните. Тук триаският и пермският червенокласти-
чен комплекс не се разкрива на повърхността, а върху неговата изветрителна 
кора са се формирали почви с добре оформен профил. На терена са определени 
геофизичните характеристики на един представителен за този вид елементарен 
ПТК. Надморската височина е 470 m, наклонът е 15°, експозицията – югюго-
изток, откритостта и осветеността – 75%. Дървостоят е доминиран от благун, а 
церът се среща единично. Вторият дървесен етаж, или подлесът, е представен 
от скоруша и келяв габър, единично се среща и обикновен габър, келяв габър и 
леска. Подрастът формира трети етаж, в който се среща дъб, бук, скоруша, мъж-
дрян, полски клен, обикновен габър, храсти и полухрасти – шипка, и къпина. 
Тревният етаж е представен от дива ягода, горска теменуга, трилистна детели-
на, див магданоз, момина сълза, млечка, овча власатка и др. Там където трев-
ната покривка отсъства, има покривка от мъртва постеля и на места бръшлян. 
Стърчат дънери на отсечени дървета, на места покрити с мъхове. Дървесният 
етаж е представен от издънкови индивиди на възраст 50–60 години и височина 
около 22 m. Механичният състав на почвата в хоризонти A и AB е леко песъч-
ливо глинест, а в хоризонти B и BC е средно песъчливо глинест. При размер 
на ботаническата площадка 20×25 m и дълбочина на почвения шнурв от 78 cm 
са измерени и изчислени следните геомаси: фитомаса на дървостоя на дъбо-
вите растения – 155,2 t/ha; фитомаса на подлеса от каляв и обикновен габър 
– 14,265 t/ha; фитомаса на подлеса от скоруша – 0,138 t/ha; фитомаса на тревния 
етаж – 0,19 t/ha; мортмаси – 1,6 t/ha; педомаси – 13 322 t/ha; литомаси до един 
метър дълбочина – 6 960 t/ha.

Видът ландшафти върху варовити пясъчници и песъчливи варовици с рен-
дзини са характерни за седловината Столове и горното течение на р. Скомля в 
североизточния макросклон на рида Венеца. Там варовиковата мантия е раз-
рушена и в образуваното понижение са разкрити постарите юрски скали от 
варовити пясъчници и песъчливи варовици. Над образуваното понижение се 
извисяват стръмните варовикови откоси на Соколов дял и същинския Венец. В 
това понижение е натрупан скален материал от карбонатни минерали и на тяхна 
база са се образували сравнително мощни хумуснокарбонатни почви (рендзи-
ни). На места карбонатите са претърпели излужване и рендзините прехождат 
към лувисоли и файоземи. Видът ландшафти върху нискометаморфни скали и 
обикновени лувисоли заемат найголяма площ в изследваната територия. Срещат 
се в южното подножие на Бабин нос и в разкритията на ДФК от двете страни на 
Стакевска река. Заемат преходно положение между ерозионноденудационните 
ландшафти в ксеротермния дъбов пояс с лувисоли и тези в пояса на мезоксеро-
филните смесени дъбови гори. 

Р о д  к а р с т о в и  л а н д ш а ф т и  е представен от един широко разпростра-
нен вид – върху варовици и рендзини с литосоли. Ландшафтите от този вид се 
характеризират с голямо разнообразие в морфологично отношение и имат три 
морфологични разновидности – по билото и в северното подножие на Рабишка 
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могила и брега на Рабишкото езеро. По билото и южния склон на могилата 
са се образували окарстени повърхнини с висока поглъщателна способност и 
типична калцефилна растителност върху карбонатни литосоли. По северния 
склон условията са помезофилни, а почвите са типични рендзини. По южния 
бряг на Рабишкото езеро е натрупана ивица от груби необработени материали 
от блокажен тип. Там почвена покривка отсъства. Този вид ландшафти е твърде 
характерен за голяма част от Предбалакна и е типичен за карстовите терени 
в предпланините с умереноконтинентален климат. В североизточния склон на 
Венеца този вид е представен от ландшафти, които наподобяват тези в северния 
склон на Рабишка могила. По южните склонове на карстовите ридове от Ве-
дернишката моноклинална редица условията наподобяват на тези, описани по 
южния склон и билото на Рабишка могила. В подножията почвите са рендзини, 
които понагоре по склона постепенно изплитняват и се фрагментират от карни 
полета и холокарстови повърхнини.

Подтип топлоумерени хумидни ландшафти в пояса на мезофил-
ните и ксеромезофлините буково-габрови гори  се формира при пови-
соко овлажнение, където доминират съобществата на мизийския бук, обикнове-
ния габър и горуна. Представен е от  два рода и  седем вида ландшафти.

Р о д  е р о з и о н н о  д е н уд а ц и о н н и  е представен от шест вида ланд-
шафти в този подтип. Режимът на миграция на веществата е транселувиа-
лен. Видът ландшафти върху пясъчници и брекчоконгломерати, с голи скали, 
песъчливи почви, литосоли и колувисоли са найпредставителната част на Бело-
градчишките скали. За разлика от другите подтипове, тук сред разкритията на 
триаския червенокластичен комплекс са разпространени гори от мизийски бук 
и обикновен габър. Условията са похумидни, а скалните пирамиди – найвисо-
ки и разчленени. По останалите си белези този вид  прилича на аналогичните 
ландшафти от другите подтипове – дълбоко разчленение на релефа, разноо-
бразни експозиции и наклони на склоновете, изобилен делувиалноколувиален 
материал. Тук морфологията на ландшафтите е усложнена от разнообразните 
по състав и сложност вертикални структури на елементарните ландшафти. 
Ландшафтите на голите скали имат само лито и аерохоризонт. В непосредстве-
на близост съществуват елементарни ландшафти с фитохоризонти на тревната 
покривка, храстите, подлес или втори дървесен етаж и висок дървесен етаж. На 
терена са определени геофизичните характеристики на един представителен за 
този вид елементарен ПТК (фиг. 2 – приложение). Надморската височина е 430 
m, наклонът е 35°, експозицията е източна, откритостта и осветеността – 50%. Ре-
жимът на миграцията на веществата е транселувиален. Дървостоят е доминиран 
от мизийски бук, а обикновеният габър има подчинено участие. Няма формиран 
подлес. Подрастът е представен от обикновен габър, горун и ясен, няма развита 
тревна постелка, среща се единично горска теменуга. Гората е коренна и издън-
кова, на възраст 100–120 години и височина за бука 22–25 m, а за обикновения 
габър 18–20 метра. Почвата е от подтипа на ранкерите, като механичният Ј състав 
е от песъчлив до леко песъчливо глинест. При размер на ботаническата площад-
ка 25×10 m и дълбочина на почвения шнурв от 25 cm, са измерени и изчислени 
следните геомаси: фитомаса на дървостоя на буковите растения – 1179,806 t/ha; 
фитомаса на дървостоя на обикновения габър – 228,082 t/ha; мортмаси – 5,5 t/ha; 
педомаси – 2377 t/ha; литомаси до един метър дълбочина – 19 212 t/ha.



124

Р о д к а р с т о в и  л а н д ш а ф т и  е представен от един вид ландшафти вър-
ху варовици и рендзини с литосоли, който е представен в билните части на 
ридовете Соколов венец, Венеца, Малък Болван, Голям Болван, Клюна, Клепъц, 
горната част на южния склон на Студени връх и в южния склон на Ведерник. 
За тези ландшафти е характерна липсата на повърхностен оток, фрагментарна 
почвена покривка, представена от карбонатни, сухи (aridi) литосоли, а във вдлъ-
бнатите части на склона и по седловините – от рендзини. Въпреки че се намира 
в пояса на горуновогабровите гори, растителността в изпъкналите части на 
склоновете е представена от ксеротермни видове, като белизма, луковича лива-
дина, овча власатка, нисък бадем и др. Характерно за мониклиналните ридове 
в тази част на Предбалкана са асиметричните била с отвесните склонове (куес-
ти), които са едни от найпредставителните и атрактивни у нас, с височини на 
откосите до 100 m.

Подтип хидроморфни и субхидроморфни, с мезофитната и хи-
грофитна микротермна растителност край реките и езерата  се 
дефинира на базата на азонални признаци и е представен от три рода ландшаф-
ти с по един вид. 

Р о д  а к у м ул а ц и о н н и  и  е р о з и о н н и  е представен от вид ландшаф-
ти върху алувиални наслаги и наносни почви. Те се формират в заливните тераси 
на реките, където се натрупват алувиални наслаги. Разливите на реките не са 
ежегодни, но нивото на подземните води е постоянно високо. Това обуславя раз-
пространението на мезофилни и хидрофилни растителни формации. Режимът 
на миграция на елементите е алувиален. Алувият се обогатява периодично, като 
в наслояванията му личат погребани почвени профили. Склоновите наклони 
варират от 0° до 5°. След вливането на Стакевска река в р. Лом се наблюдават 
меандрирания и образуване на речни острови с типична хигрофитна растител-
ност. Реките, които образуват алувиални покривки пресъхват изключително 
рядко. Пълно замръзване на реките се наблюдава също много рядко. 

Р о д а к в а л н и  л а н д ш а ф т и  е представен от един вид – езерен ланд-
шафт със сапропели и пясъци.  Този вид ландшафт е представен от Рабишкото езе-
ро, което е безотточно. Произходът му е тектонски, като при проучванията му няма 
доказана хидравлична връзка с карстови басейни (Х и д р о л о г и ч е н...,1964). 
Езерото е богато на хидрофлора и фауна. Превърнато е в язовир. Големите ан-
тропогенни изменения, настъпили в този единствен естествен водоем, са в ре-
зултат на добивните, мелиоративните и хидроенергийните дейности.

Клас планински ландшафти има слабо разпространение в изследвана-
та територия в пояса на нископланинските умерени хумидни ландшафти. Тип 
планински, умерени хумидни ландшафти са представени от един подтип  с 
ограничено разпространение – нископланински умерени хумидни в пояса 
на мезофилните букови гори . От своя срана този подтип е диференциран в 
два рода с по един вид.

Р о д е р о з и о н н о  д е н уд а ц и о н н и  л а н д ш а ф т и  е представен от 
един вид. Режимът на миграция на веществата е транселувиален. Вид ланд-
шафти върху варовити пясъчници и песъчливи варовици с богати камбисоли е 
типичен представител на планинските ландшафти в територията. Формирани 
са в подножията на варовиковите откоси на ридовете Ведерник и Студени връх. 
Те се подхранват от колувиален материал от отвесните стени на куестите. Изло-
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жението е типично северно със силно засенчване. В почвения профил се наблю-
дава глинообразуване на място и процеси на метаморфизация. и затова почвите 
могат да се определят като камбисоли. Върху тях са формирани горски ценози, 
доминирани от обикновен бук. Ареалите на тези ландшафти имат характер на 
тесни ивици или коридори в горната част на планинските склонове до долната 
пречупка на варовиковите откоси.

Р о д  е р о з и о н н о  д е н уд а ц и о н н и  л а н д ш а ф т и  и к а р с т о в и  л а 
н  д ш а ф т и  е представен от един вид в този тип. Ландшафти върху варовици и 
рендзини с литосоли се срещат в два ареала, които граничат с предходните ланд-
шафти. За разлика от тях, тук има значително поразнообразни морфологични 
особености. По билото на Студени връх този вид ландшафти показва сходство 
с карстовите ландшафти от тип хълмисти и предпланинскохълмисти, топлоу-
мерени хумидни. За разлика от тях обаче, тук господстват литосолите и голите 
варовикови скали с калцефилна растителност. Значително поразнообразни и 
на поголяма площ са тези ландшафти във високата част на рида Ведерник. 
Изложенията там са разнообразни, като самите върхове и скалните венци са 
заети от тревиста и храстова растителност. В пониженията на склоновете са 
формирани почвени покривки от рендзини, които на места в условията на гор-
ска растителност, вероятно с участието на органични киселини, са претърпели 
излужване на карбонатите. В резултат на този процес се срещат почви, подобни 
на сивите горски, върху които, макар и рядко в засенчените места, растат гори 
от обикновен бук. Долната граница на тези ландшафти в южния макросклон на 
Ведерник е на около 1000 m, а в склоновете с локално северозападно изложение 
в Студени връх и до 850 m. Тук също са характерни високите откоси в горната 
част северния склон на ридовете.

СЪВРЕМЕННИ ЛАНДШАФТИ

В резултат на съзнателната човешка дейност на мястото на естествено съз-
далите се комплекси се формират нови, в една или друга степен антропогени-
зирани (В е л ч е в, 1995). Според последни изследвания в областта на археоло-
гията и палеонтологията тази „съзнателната“ дейност в района датира още от 
1,4–1,6 млн. години ВР (начало на ранния палеолит) (С и р а к о в и др. 2005), 
което отнася присъствието на хоминиди към ранния плейстоцен. Според харак-
тера на антропогенното въздействие и с помощта на ландшафтно геофизични 
картировки на елементарни ПТК са дефинирани няколко антропогенизирани 
разновидности на съвременните ландшафти. 

Естествените и полуестествените горски и скални ландшафти в райо-
на са заети от широколистна листопадна горска растителност, която се счита 
за естествена за природногеографските условия на разглежданата територия. 
Растителността е представена от семенни, издънкови гори и насаждения от ко-
ренна растителност, а също към нея се причисляват и горите от натурализирана 
широколистна растителност. Тук също се прибавят естествените повърхностни 
разкрития на скалния фундамент, към които спадат Белоградчишките скали и 
стръмните варовикови откоси на куестите, наречени от местното население гла-
ми. Найчесто срещаните изменения са обедняване на видовия състав на рас-
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тителността, заместване на семенните гори от издънкови, отъпкване на почвата 
във връзка с горскостопанската, рекреационната, ловната дейност и животно-
въдството. Тези ландшафти, с малка степен на антропогенни изменения, не-
променящи характера на вертикалната и хоризонталната структура на ПТК, се 
дефинират като близки до потенциалните ландшафти.

Ландшафтите на изкуствените насаждения от иглолистна горска рас-
тителност са  продукт на горскостопанската дейност на човека. При тях често 
се наблюдава голям брой геохоризонти, типични за естествените горски ланд-
шафти. Като изключим реликтовите единични растения, живеещи по скалните 
пирамиди на Белоградчишките скали, всички гори от черен и бял бор в района 
са насаждения. Въпреки функциониренето на тези ПТК като горски, сред тях 
се наблюдават редица антропогенни изменения. При подмяната на коренната 
широколистна горска растителност с иглолистна се променят редица геохимич-
ни и екологични характеристики на ландшафта, които се отразяват на негово-
то функциониране и динамика. Освен тази подмяна често се наблюдава силна 
почвена ерозия и ровинообразуване. Всъщност в повечето случаи културите от 
черен бор са предпочитани при противоерозионни мероприятия заради бързия 
им растеж и приспособимостта им към разнообразни условия, включително 
ерозионн. Към тази разновидност на съвременните ландшафти са прибавени 
и смесените гори в района, при които се наблюдават подобни процеси. Много 
често широколистната растителност е представена от натурализирани видове 
като бялата акация. 

При теренната работа е направено описание на една ландшафтногеофи-
зична точка в близост до Белоградчишката крепост. Описан е склонов елемен-
тарен ландшафт, разновидност на ерозионно–денудационен, върху пясъчници 
и брекчоконгломерати с колувисоли, от подтип топлоумерени хумидни с ксеро-
мезофилна горска растителност в горуновогабровия пояс. Надморската висо-
чина е 570 m, наклонът е 14°, експозицията е източна. Режимът на миграцията 
на веществата е транселувиален. Дървостоят е доминиран от изкуствени насаж-
дения от черен бор, а букът се среща там, където насажденията са разредени. 
Вторият дървесен етаж, или подлесът, е представен от келяв габър. Подрастът 
формира трети етаж, в който се среща дъб, бук и полухрастът къпина. Тревни-
ят етаж е представен от орлова папрат, дива ягода, горска теменуга, млечка и 
др., с 50% проективно покритие. Там, където тревната покривка отсъства, има  
мъртва постеля. Дървостоя е представен от изкуствени насаждения на от черен 
бор на възраст 50–60 години и височина около 30–36 m и семенни и издънкови 
от мизийски бук на възраст 30–40 години и височина до 20 m. Механичният състав 
на почвата е глинестопесъчлив. При размер на ботаническата площадка 20×25 m 
и дълбочина на почвения шнурв от 50 cm са измерени и изчислени следните 
геомаси: фитомаса на дървостоя на боровите растения – 27,523 t/ha, на букови-
те – 17,059 t/ha; фитомаса на тревния етаж – 0,246 t/ha; мортмаси – 6,844 t/ha; 
педомаси – 1989 t/ha; литомаси до един метър дълбочина – 20 896 t/ha.

Ландшафтите със закелавели гори и храсти са продукт на дълговремен-
ното антропогенно влияние върху природните системи. С известна условност, 
малка част от тях могат да се приемат за естествени и се отнасят за несклопени 
ниски гори от горун и келяв габър, върху каменисти терени. Останалата част е 
представена от гори и храсталаци от келяв габър и понякога драка, които са за-
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ели местата на унищожената от човека горска растителност. Характерното при 
тях е, че се срещат във всички растителни пояси. Трудно е да се отговори на въ-
проса, дали това са поддържани от човека ландшафти. В някои случаи келявият 
габър формира монодоминатни растителни формации, които се самоподдържат 
дълго време и без намесата на човека. Това са склопени култури, заемащи места 
с плитки почви. В други случаи формират храстови формации, понякога зна-
чително разредени и периодично натоварвани от събирането на дърва за огрев 
и козевъдството. Настаняването на ценозите на келявия габър е във връзка с 
почвената ерозия вследствие на изсичането на горите и настъпването на поксе-
ротермни условия (Б о н д е в, 1991). 

Извършено е ландшафтногеофизично картиране на такъв елементарен 
ландшафт в близост до екопътека Южен обход на Белоградчишката крепост. 
Той е разновидност на ерозионно–денудационен ландшафт, върху пясъчници и 
брекчоконгломерати с колувисоли, от подтип топлоумерени хумидни в пояса 
на ксеромезофилните гори в горуновогабровия пояс. Надморската височина 
е 500 m, наклонът – 15°, експозицията – югюгоизток, откритостта – 50%. Ре-
жимът на миграция на веществата е транселувиален. Дървостоят е нисък, до-
миниран от келяв габър и бяла акация. Срещат се единично глог, къпина и мъх. 
Подрастът е представен от горун. Няма развита тревна постелка. Възрастта на 
дърветата от келяв габър е около 4050 години  и височината им е  56 m, а на 
тези от бяла  акация – 30 години, с височина  9 m. Проективното покритие на 
дървостоя на акацията е 25%, а на пониския етаж от келяв габър – 70%. Меха-
ничният състав на почвата е глинестопесъчлив, хумусният хоризонт е покрит 
от песъчлив делувий с дебелина 1–3 cm. При размер на ботаническата площад-
ка 25×20 m и дълбочина на почвения шнурв от 25 cm са измерени и изчислени 
следните геомаси: фитомаса на дървостоя на келявия габър – 19,121 t/ha; фито-
маса на дървостоя на бялата акация – 43,038 t/ha; мортмаси – 5,5 t/ha; педомаси 
– 2 377 t/ha; литомаси до един метър дълбочина  – 19 212 t/ha.

Ландшафтите на полуестествените тревни и храстови формации са свое-
образни ландшафти, срещащи се на места с проява на карстови процеси. Трудно е 
да бъде даден отговор на въпроса, дали са естествени, или са в резултат на антро-
погенни трансформации. Срещат се изключително по южните склонове на кар-
стовите ридове от Ведернишко–Болванската моноклинална редица. Поголямата 
част от растителността са типични калцефити, а условията са типично ксеро-
термни. Тези ландшафти могат да се характеризират също като карстови степни. 
Една от причините те да се окачествяват като естествени е, че почти не са вклю-
чени в стопанската дейност на човека. Помощните почвени покривки формират 
и побогати тревни покривки, подходящи за паша и коситба. Някои от ниските 
дървета и храсти по склоновете са добри медоносни растения за пчеларството.

Ландшафти с треви и редки храсти се сформират в територии с различен 
характер на земеползване. Това са бивши естествени ландшафти, при които се 
наблюдава опростяване на вертикалната структура. Дървесният геохоризонт е 
унищожен и в една или друга степен преобладаващата растителност е предста-
вена от тревни асоциации със или без храстов етаж. 

Според характера на антропогенната дейност ландшафтите могат да бъдат 
категоризирани като поддържани от човека, неподдържани пасища и ливади, 
изоставени обработваеми земи.
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Сред поддържаните от човека ландшафти са пасищата, мерите и сенокос-
ните ливади, които са представени само от тревен  геохоризонт. При тях антро-
погенният фактор въздейства с найголяма сила. Наблюдава се почвена ерозия, 
преотъпкване на почвения слой, преизпасване и възпрепятстване на възстано-
вителните процеси в ПТК. Показват големи екологични различия в алувиални-
те низини, по склоновете и денудационните заравнености. 

При неподдържаните пасища и ливади интензивността на пашата е по
малка и не се наблюдава изкосяване на тревата. Може да се твърди, че тези 
ландшафти са в преходно състояние към възстановяване на потенциалните си 
характеристики. Обикновено за това говори наличието на храстов етаж, чието 
присъствие е предпоставка за постепенно настъпване на помезофилни усло-
вия, подходящи за развитие на горска растителност. На много места тези проце-
си се наблюдават и сред територии, които са били заети от орни земи. 

Изоставените обработваеми земи, или т. нар. пустеещи земи, са територии, 
където е прекратена селскостопанската дейност и могат да се наблюдават про-
цеси на самовъзстановяване. Там процесите са поспецифични заради култи-
вацията на почвата, което дава отражение върху характера на тревните ценози, 
заемащи освободените от обработка земи. Обикновено в тези ПТК настъпване-
то на възстановителните процеси е побавно поради нарушенията в почвения 
субстрат, които могат да имат различен характер – обедняване на естественото 
плодородие чрез изтощаване, замърсяване, ерозия и др.

Агроландшафтите са представени от трайни насаждения (предимно лозя) 
и орни земи. Тези ландшафти са с подменена растителност. Това са поддър-
жани от човешката дейност природноантропогенни комплекси. Лозята са 
традиционна култура за местните условия. При тях не се наблюдава ежегодно 
изземване на цялата биомаса. Култивацията на почвата найчесто не включва 
механизация и дълбока оран. В повечето случаи става въпрос за лични стопан-
ства без промишлено значение. На някои места се наблюдава и рекреационно 
строителство сред тях. Разположени са главно по песъчливите делувиалноко-
лувиални покривки на Белоградчишките скали, но се срещат и върху други по-
чвени субстрати. Единствените големи масиви се намират в северната част на 
територията, но на съвременния етап не се стопанисват пълноценно. Орните 
земи са представени от нивите, засявани предимно със зърнени култури, и гра-
дините в близост до селата. Характерно за тях е култивацията на почвата. В за-
висимост от природните комплекси, сред които попадат, се наблюдават почвени 
и други различия. В поголямата си част заемат полегати и равни терени. Някои 
от тях се стопанисват интензивно с прилагане на мелиорация и механизация, а 
други се обработват по традиционни методи. В тези ландшафти се наблюдават 
процеси на деградация и ерозия на почвите, унищожаване на естествената рас-
тителност и ежегодно отнемане на прираста на биомаса.

Селищните ландшафти са представени в градовете, селата, вилните зони. 
Град Белоградчик се характеризира се с изцяло подменена естествена расти-
телност и нарушаване на почвената покривка. Гардът е застроен купно, има 
обособена промишлена зона. Има известни нарушения и в геоложкия субстрат. 
В атмосферата се изхвърлят малки емисии от CO и CO2, отделяни от жилища-
та през студеното полугодие, в които за отопление са използват изключително 
дърва и въглища. Селата се отличават с поразредено застрояване и пониско 
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строителство. Вътре в самите селищни структури се наблюдава смесване на 
жилищни и аграрни функции. За вилните зони в района е характерно разпръс-
нато застрояване и смесването на рекреационни и аграрни функции. 

Ландшафт на кариери и открити рудници са слабо разпространени ПТК. 
Като разновидност на съвременните ландшафти може да се приемат и карие-
рите за строителни материали в рида Венеца, където се наблюдават сериозни 
нарушения на скалната подложка и унищожаване на растителността и почвена-
та покривка. При добива, в атмосферата се наблюдава силно запрашване, което 
засяга и съседните ландшафти. В режима и химичния състав на подземните 
води също се наблюдават сериозни изменения. Увеличава се количеството на 
разтворения калциев карбонат в инфилтрираните атмосферни валежи. 

Аквалните ландшафти на изкуствените водоеми са сравнително нови 
антропогенни ПТК. Поголеми изкуствени водоеми са язовирите Рабиша, кое-
то е преустроено езеро, Раяновци, Ошане и Дабравка. Това са територии със 
значителни антропогенни изменения, където на практика напълно е променен 
режимът на миграция на веществата – от транселувиален на супераквален и 
субаквален. Настъпват трайни изменения в почвената покривка, растителния 
и животински свят на залетите територии. Това са поддържани от човека ланд-
шафти, продукт на неговата водостопанска дейност

Съгласно дадените им характеристики съвременните разновидности на 
потенциалните ландшафти могат да се поделят в четири категории, които са 
определени на базата на класификацията на антропогенните изменения и на-
рушения, предложена от Т о д о р о в (1997). Съгласно тази класификация на 
ниво род антропогенизираните ландшафти се поделят на: а) незначително и 
слабо антропогенизирани  – тук попадат естествени и полуестествени горски 
и скални ландшафти; б) средно антропогенизирани – обхващат ландшафти на 
изкуствените насаждения от иглолистна горска растителност, закелавели гори 
и храсти, и полуестествените тревни и храстови формации; в) екоциди – силно 
антропогенизирани, където попадат агроландшафтите; г) геоциди (техногенни 
системи) – коренно изменени, където се причисляват селищата, кариерите и 
изкуствените водоеми. 

ИЗВОДИ

От направената характеристика на потенциалните ландшафти може да се 
направи извод, че ландшафтната структура на района се отличава със своята 
сложност. При класификацията им се диференцират 50 вида ландшафти на те-
ритория от 302 km2. Тази усложнена хоризонтална структура се определя от 
няколко фактора. От една страна, територията е разположена в Предбалкана, 
който се отличава с преходност по отношение на своите геокомпоненти. Тех-
ните характеристики се изменят от типични за равнинна умреноконтинентална 
област, като Дунавската равнина, до характеристики на ниско и среднопланин-
ска умерена област като Стара планина.

Допълнително структурата на ландшафтите се усложнява от голямото раз-
нообразие на скалния субстрат. В тази територия се разкриват скали, които на 
съседните територии са разположени на дълбочина в земната кора. Това се дъл-

9 Проблеми на географията, 1–2/2012 г. 
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жи на своеобразното морфотектонско развитие на територията. Разрушаването 
на свода на Белоградчишката антиклинала и мощното издигане на Белоград-
чишкия плутон е разкрило на земната повърхност скали от ядката на антикли-
нория, при това вече значително тектонски обработени и напукани. Това е дало 
сериозно отражение и върху геоморфоложкото развитие на района, което се из-
разява във формирането на юротипен релеф. 

Историческият етап от развитието на ландшафтите в района се отличава 
със своята продължителност. Влиянието на човека върху природните компле-
кси датира от дълбока древност, като в различните исторически епохи изменя 
своя характер. Това е довело до създаване на съвременна ландшафтна структу-
ра, която е в динамична взаимовръзка със стопанската дейност на човека.

Поради проявяването на самостоятелни белези, като инверсен релеф, спе-
цифичен микроклимат, голямо разнообразие на скални комплекси и дълговре-
менна антропогенизация, ландшафтите в изследваната територия могат да бъдат 
разглеждани като отделен Белоградчишки район на Предбалканската област.
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SPECIFICITY OF LANDSCAPES IN THE VICINITY OF BELOGRADCHIK

N. Todorov, T. Alexiev

(S u m m a r y)

The landscapes in the vicinity of Belogradchik have been formed in the conditions 
of uplift, deformation and denudation of Belogradchik anticlinorium, where the 
geological and geomorphological evolution of the West PreBalkan Mountains and 
the specific microclimate have produced a specific soil and vegetation cover. The 
presentday landscapes are mostly a result of various geomorphological processes 
and thousandyear old anthropogenic impacts, having shaped a rather complex 
landscape structure. The main transformations, caused by past human activities, are 
the increase of agricultural landscapes, construction of ponds and replacement of the 
native vegetation in the course of forestry activity, which has led to the appearance of 
new, anthropogenic geosystems. At the same time certain typical natural processes, 
undisturbed by humans, currently occur in the settlement and agricultural landscapes, 
creating a landscape structure, which is just a stage in the complicated succession 
development of natural complexes. 

Клас равнинни и предпланинско-хълмисти ландшафти
Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени семихумидни
Подтип топлоумерени семихумидни с ксеромезофилна и ксерофилна растителност в 
ксеротермния дъбов пояс
Род ерозионноденудационни ландшафти върху:
  1. Аалувиални наслаги със светли лувисоли
  2. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени файоземи
  3. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени лувисоли
  4. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с рендзини
  5. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени файоземи
  6. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
  7. Пясъчници и брекчоконгломерати, с песъчливи литосоли, и колувисоли
  8. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени файоземи
  9. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени лувисоли
10. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с светли лувисоли
11. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
12. Гранитоиди с обикновени файоземи
13. Гранитоиди с обикновени лувисоли
14. Ефузивни вулкански скали с обикновени лувисоли
Род денудационни ландшфти върху:
15. Алувиални наслаги с светли лувисоли
16. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени файоземи
17. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени лувисоли
18. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
19. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
20. Гранитоиди с обикновени файоземи



21. Гранитоиди с обикновени лувисоли
Род ерозионноденудационни и карстови ландшафти върху:
22. Варовици с рендзини
Тип хълмисти и предпланинско-хълмисти, топлоумерени хумидни
Подтип топлоумерени хумидни в пояса на ксеромезофилните дъбови гори, доминирани 
от благун, цер и горун
Род акумулационни и ерозионни ландшафти върху:
23. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени файоземи
24. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с рендзини
Род ерозионноденудационни ландшафти върху:
25. Неспоени и слабоспоени неогенски, теригенни седименти с обикновени лувисоли
26. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени файоземи
27. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
28. Пясъчници и брекчоконгломерати с светли лувисоли
29. Пясъчници и брекчоконгломерати с песъчливи литосоли и колувисоли
30. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени файоземи
31. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с обикновени лувисоли
32. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с светли лувисоли
33. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с рендзини
34. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
35. Нискометаморфни скали с светли лувисоли
36. Гранитоиди с обикновени лувисоли
37. Ефузивни вулкански скали с обикновени лувисоли
Род ерозионноденудационни и карстови ландшафти върху:
38. Варовици с рендзини с литосоли
Подтип топлоумерени хумидни в пояса на мезофилните и ксеромезофлините буково-
габрови гори
Род ерозионноденудационни върху:
39. Пясъчници и брекчоконгломерати с обикновени лувисоли
40. Пясъчници и брекчоконгломерати с песъчливи литосоли, и колувисоли
41. Песъчливи варовици и варовити пясъчници със светли лувисоли
42. Нискометаморфни скали с обикновени лувисоли
43. Нискометаморфни скали със светли лувисоли
44. Ефузивни вулкански скали и обикновени лувисоли
Род ерозионноденудационни и карстови ландшафти върху:
45. Варовици с рендзини и литосоли
Тип хидроморфни и субхидроморфни
Подтип хидроморфни и субхидроморфни с мезофитна и хигрофитна, микротермна 
растителност
Род акумулационни и ерозионни върху:
46. Алувиални наслаги с наносни почви
Род ерозионни върху:
47. Пясъчници и брекчоконгломерати с делувиални, и наносни почви
Род аквални ландшафти
48. Езерен ландшафт със сапропели и пясъци
Клас планински
Тип нископланински, умерени хумидни
Подтип в пояса на мезофилните букови гори
Род ерозионноденудационни ландшафти върху:
49. Песъчливи варовици и варовити пясъчници с богати камбисоли
Род ерозионноденудационни ландшафти и к а р с т о в и  л а н д ш а ф т и  
50. Върху варовици с рендзини и литосоли
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Фиг. 1. Карта на потенциалните ландшафти в Западния Предбалкан 
между реките Арчар и Лом
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