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МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА РЕЛЕФА 
НА ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

Емилия Черкезова1

Настоящата статия представя резултатите от цифров морфометричен анализ 
на релефа на Централна и Югоизточна България, използвайки цифрови модели на 
релефа с пространствена резолюция 50x50 m и 25x25 m. Получените резултати по-
казват, че морфометричните променливи наклон на склон, индекс за грапавост на 
релефа, относителна височина спрямо локален ерозионен базис, теоретичен топо-
графски индекс на овлажнение (SAGA wetness index) и топографски класификацио-
нен индекс за заравнени райони (TCIlow) позволяват описание на морфометрична-
та и морфографската структура в регионална скала. Направеният морфометричен 
анализ на района на Сакар планина и околностите дава възможност за изчисление 
на релевантни морфометрични показатели и морфографски единици за избрани 
археологически обекти. Получените резултати ще послужат за оценка на тези архе-
ологически обекти и като основа за създаване на палеоекологични сценарии.

Ключови думи: цифров модел на релефа (ЦМР), локални и комплексни морфоме-
трични променливи и параметри, морфометрична структура, геоморфоложки единици

GEOMORPHOMETRIC ANALYSIS OF CENTRAL 
AND SOUTHEASTERN BULGARIA

Emilia Tcherkezova

Abstract: This paper presents the preliminary results of digital terrain analy-
sis of Central and Southeastern Bulgaria. It aims to clarify the morphometric and 
morphographic structure of the investigated area using digital elevation models with 
resolution 50 × 50 m and 25 × 25 m. The preliminary results show that the mor-
phometric variables slope, terrain ruggedness index according to Riley et al. (1999), 
vertical distance to channel network (VDCN), SAGA wetness index and topographic 
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classification index for lowlands (TCIlow) could be used successfully to describe the 
morphometric and morphographic structure of the investigated area at regional scale.  
The digital morphometric analysis of Sakar Mountain and the surround area allowed 
us to calculate relevant geomorphometric variables and morphographic units of some 
archaeological objects. The obtained results will be used for archaeological analysis 
of those archaeological objects and as basis for palaeo-ecological scenarios.

Keywords: digital elevation model (DEM), local and combined geomorphometric vari-
ables and parameters, morphometric structure, geomorphographic units. 

УВОД

Настоящата статия представя досегашните резултати от цифров морфоме-
тричен анализ на релефа на Централна и Югоизточна България с цел изясня-
ване на неговата морфометрична и морфографска структура. Основните задачи 
включват избор на подходящи морфометрични параметри и променливи, поз-
воляващи количествено описание на елементи на релефа в изследвания район и 
геоморфоложки анализ на неговите форми, които да послужат за подпомагане 
на извършващите се интензивни интердисциплинарни  гео-археологични про-
учвания на праисторически минни обекти и селищни структури. 

Морфометричната структура на релефа представя пространственото раз-
пределение на различни елементи на релефа и дава възможност за отделяне на 
разграничими релефни форми/части или участъци, където протичат определе-
ни процеси (ерозия, свличане, транспорт на неспоени наслаги, акумулация и 
др.), или подреждане в мозайка на повтарящи се елементи. Основното значение 
на морфометричния анализ на релефа е, че той дава възможност за количестве-
но описание и оценка на неговите елементи и структура, което допълва изслед-
ването на произхода на релефа и съвременните геоморфоложки процеси (Pike, 
1988; Kleefisch, Koethe, 1991).

Изследването е извършено в контекста на концепцията на Dikau (1994), че 
релефът на земната повърхност представлява континуум, представен от различни 
форми с различен размер. По тази причина, ако морфометричният анализ на ре-
лефа на даден район се извършва в различни мащаби, може да се направи и пре-
ценка, кои количествени параметри на релефа са най-подходящи за даден мащаб. 
Ако за изследване на микроформи морфометричните признаци наклон и форма 
на склон имат важно значение, то при изследване на макроформи по-подходящи 
са атрибути, като хипсометрия, пространствена гъстота и брой на скални откоси 
и др. (Dikau, 1994: 102). Това позволява по-нататък извършване на морфографско 
регионализиране, което според Dikau (1994: 101) представлява “пренасяне” на 
атрибути, обекти и функции от локална (микрорелеф) в регионална (напр. макро-
релеф) скала. Според същия автор атрибутите и обектите представляват геомет-
рично-тоположката структура на релефа. 

В настоящата статия са представени резултатите от морфометричен анализ 
за целия изследван район, извършен на базата на цифров модел на релефа (ЦМР) 
с размер на пиксела 50 × 50 m, и на част от него (Сакар планина и околността) 
чрез използване на ЦМР с размер на пиксела 25 × 25 m. Получените резултати по-
казват, че съществува достатъчно голям брой морфометрични показатели, които 
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могат да бъдат изчислени  чрез анализ на ЦМР и използвани за екстрахиране на 
геометрично-тоположката структура на релефа в регионална скала.

Извършен е количествен анализ на получените резултати, като за част от 
района на изследване (Сакар планина и околностите) те са използвани за описа-
ние на морфометричната структура на релефа на избрани археологически обекти. 

РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ. ДАННИ И МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД

Изследваният район включва по-голямата част от водосборните басейни на 
реките Марица и Тунджа. В него попадат и по-голямата част от Родопския ма-
сив и Средногорието (напр. източната част на Същинска Средна гора, Сърнена 
гора), Средна и Южна Стара планина, Задбалканските котловини, източно от 
Карлово, планините Сакар и Странджа, възвишенията Манастирски, Бакаджи-
ците и Свети Илийски, както и прилежащото Черноморско крайбрежие (фиг. 1).

Релефът на изследвания район е с надморска височина от 0 до 2790 m. Не-
говата обща площ, изчислена от цифровия модел на релефа, е около 4111,4 km2.

В настоящата работа са използвани следните цифрови данни:
− цифров модел на релефа с размер на пиксела 50 × 50 m, създаден в рамките 

на проект, подпомогнат от правителството на Япония чрез Японската международ-
на агенция за коопериране JICA (JICA CTI Engineering International Co., Ltd. 2008);

− цифров модел на релефа с размер на пиксела 25 × 25 m, генериран на 
базата на горепосочения модел и допълнителна топографска информация от то-
пографски карти 1:50 000 (http://web.uni-plovdiv.bg/vedrin/);

− векторни данни за селищна мрежа, създадени в рамките на проект JICA 
(JICA CTI Engineering International Co., Ltd. 2008);

Фиг. 1. Надморска височина и местоположение на района на изследване
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− векторни данни за избрани археологически обекти (по непубликувани 
данни на П. Георгиев).

Използваният методически подход включва следните работни процеси:
− изчисление на локални морфометрични атрибути наклон и експозиция на 

склон (в радиани и градуси);
− изчисление на комплексни морфометрични атрибути и индекси: 
o наклон на склон в градуси;
o индекс за грапавост на релефа (Terrain Ruggedness Index – TRI) по мето-

да на Riley et al. (1999);
o относителна височина спрямо локален ерозионен базис (Vertical distance 

to channel network - VDCN);
o теоретичен топографски индекс на овлажнение (англ. SAGA wetness index) и 
o топографски индекс (англ. TPI); 
− автоматизирано екстрахиране на речната мрежа и границите на водо-

сборните басейни на изследвания район;
− екстрахиране на форми на релефа по метода на Guisan et al. (1999) чрез 

използване на т.нар. индекс на топографско разположение (англ. Topographic 
Position Index - TPI);

− класифициране на морфометричния параметър наклон на склоновете в 
градуси и индекса за грапавост на релефа;

− използване на ГИС овърлей и математически операции с цел подпомага-
не на морфометричния анализ на изследвания район; 

− визуализиране на получените резултати.
За постигане на поставената цел са използвани следните софтуерни проду-

кти: SAGA (System for Geoscientific Analysis) и ArcGIS 10.3 (ESRI).

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО

МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦМР (50 × 50 M)

Наклон на склон (°). Растерният слой на наклона на склоновете в гра-
дуси е класифициран по немската класификация за картиране на почвите AG 
BODEN (1994) (табл. 1). Направените изчисления показват, че най-голяма площ 
в изследвания район имат участъците със слаб наклон (2–5°), среден наклон 
(5–10°) и заравнените участъци с наклон <1°.

Т а б л и ц а  1 
Класификация на наклон на склоновете в градуси по  AG BODEN (1994)

Код Описание Наклон на 
склон  (°) Площ (km2)

Отн. дял 
от общата площ 

(%)

N0 без наклон
(заравнен участък) <1 839,0825 20,41

N1 много слаб наклон 1 – 2 49,09 1,19
N2 слаб наклон 2 – 5 944,375 22,97
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N3 среден наклон 5 – 10 898,0075 21,84
N4 голям наклон 10 – 15 665,7325 16,2
N5 много голям наклон 15 – 20 47,2925 1,15

N6 стръмен наклон > 20 667,7925 16,24

Фиг. 2. Наклон на склон (°) по класификацията на AG BODEN (1994)

Съгласно честотата на пространствено разпределение тази класификация е 
редуцирана в следните класове: а) заравнени участъци (<1°); б) слабо наклоне-
ни склонове (1–5°); в) средно наклонени (5–10°) и г) силно наклонени и стръм-
ни склонове (>10°). В табл. 2 е показан относителният дял на този вид класове 
наклон на склон.

Т а б л и ц а  2 
Генерализирана класификация на наклон на склон 

и относителен дял на отделните класове

Код Описание Наклон на склон 
(°)

Отн. дял от общата 
площ (%)

N0 без наклон (заравнен участък) <1 20,41
N1 слаб наклон 1–5 24,16
N2 среден наклон 5–10 21,84
N3 много голям и стръмен наклон > 10 33,59

Индекс за грапавост (разчленение) на релефа по метода на Riley et al. 
(1999) (Terrain Ruggedness Index - TRI). Този индекс показва грапавостта на ре-
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лефа в метри. В табл. 3 е отбелязана площта на отделните класове по Riley et al. 
(1999)  и техният относителен дял за изследвания район. 

Т а б л и ц а  3 
Класификация на индекса на грапавост на релефа по метода на Riley et al. (1999) 

и относителен дял на отделните класове в изследвания район

Код Описание Височина 
(m)

Отн. дял 
от общата площ 

(%)
TRI0 Равнинна част (Level) 0–80 6,55

TRI1 Сравнително заравнени участъци 
(Nearly level) 81–116 15,98

TRI2 Слабо грапави (разчленени) участъци 
(Slightly rugged) 117–161 23,92

TRI3 Участъци е неголяно изражение в релефа 
(Intermediately rugged) 162–239 12,43

TRI4 Средно разчленени участъци 
( Moderately rugged) 240–497 32,17

TRI5 Силно разчленени участъци 
(Highly rugged) 498–958 8,93

TRI6 Много силно разчленени участъци 
(Extremely rugged) 959–2790 0,005

Полученият резултат показва, че най-голямо разпространение имат участъ-
ците със средна и слаба разчлененост на релефа.

Относителна височина спрямо локалния ерозионен базис (Vertical Distance 
to Channel Network). Този индекс представлява разликата между цифровия модел 
на релефа и на базисните повърхнини в растерен формат. Неговото изчисление по-
казва, че  в изследвания район относителната височина на релефа спрямо локалния 
ерозионен базис варира между 0–1119 m. Най-големи са стойностите в планиските 
участъци, а най-ниски – в Тракийската низина и речните долини. 

SAGA индекс на теоретично овлажнение на почвата (SAGA Wetness 
Index). Този индекс е разработен от Beven & Kirkby (1979). Той представлява 
величина с хидроложко значение, върху която влияние оказват площта на ло-
калната водосборна област (Specific Catchment Area) и наклонът на склоновете 
в тази област. Приема се, че колкото по-голяма е тя, толкова по-голяма е вероят-
ността от овлажнение (Beven, Kirkby, 1979). От теоретична гледна точка учас-
тъците с високи стойности на горепосочения индекс са зони, които при валеж 
се овлажняват най-бързо. 

Индексът на теоретично овлажнение е модифициран от създателите на 
софтуера SAGA (Bock et al., 2007), които отдават голямо значение на ролята му 
за анализ на почвите. В настоящата работа този индекс е използван за изчисле-
ние на теоретичния индекс на овлажнение на избраните археологически обекти.

Tопографски класификационен индекс за заравнени участъци 
(Topographic Classification Index for Lowland – TCIlow ). Този индекс се изчис-
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лява на базата на относителната надморска височина спрямо локалния ерозио-
нен базис и индекса на теоретично овлажнение и е подходящ за екстрахиране и 
анализ на заравнени райони (Bock et al., 2007). 

В настоящата работа индексът е използван за извършване на морфографска 
класификация. В изследвания район тази класификация включва топографски 
класификационен индекс за заравнени участъци и относителна височина спрямо 
локалния ерозионен базис, комбинирани в 13 класа. Предвид разделителната спо-
собност на цифровия модел на релефа 50 × 50 m са използвани следните групи 
класове: заравнени участъци (низини, котловини, речни долини със слаб наклон, 
холоценски заливни речни тераси, лагуни и лимани); леко хълмисти участъци, 
речни и морски тераси, склонови стъпала; билни повърхнини, склонове и била и 
др. Екстрахирани са и участъци с проява на различни процеси, например ерозия, 
транспорт и акумулация на неспоени наслаги (фиг. 3 – приложение). Използвайки 
зонална статистика, е изчислена надморската височина на всеки един сегмент 
(клас), което заедно с геоморфоложкото картиране на терен, позволява по-ната-
тъшна детайлна класификация и създаване на геоморфоложка карта. На фиг. 3 е 
показано съвпадение на получения резултат с извършена геоморфоложка карти-
ровка. Този резултат дава възможност за определяне на участъци с проява на раз-
лични видове екзогенни процеси и в същото време позволява по-добра визуална 
представа за морфографията на релефа, отколкото цифровият модел на релефа.

В резултат на геоложка и геоморфоложка картировка в представения учас-
тък са установени следните геоморфоложки единици: остатъчни възвишения и 
Козичинско ниво (надм. вис. 460/470 и 300/350 m) в най-източните части на Емин-
ска планина и в района на гр. Обзор. Предполага се, че пенепленът се е образувал 
на границата палеоген/неоген под влияние на топъл и влажен климат (Джуранов 
и др., 1994, IV-411/94; Baltakov, 1999). Неговото по-нататъшно развитие е интер-
претирано от Baltakov (1999) със следните фази на развитие: 1) деформация и из-
ветряне в края на средния миоцен вследствие на тектонска активност (Щирийска 
фаза); 2) педипланация в условия на ариден и семиариден климат през горния ми-
оцен (сармат) и 3) по-нататъшна промяна на релефа през долния плиоцен (понт) и 
проява на тектонска активност през горния понт. Мощността на елувиалните нас-
лаги в този участък достига до 4 m (Джуранов и др., 1994, IV-411/94). Те са колек-
тори на подземни води и оказват съществено влияние върху повърхностния отток. 

Кимерийското ниво има стъпаловиден характер и с надморска височина 
300 m и 220/180 m. Неговата геоморфогенеза протича през кимерий и е доказа-
на с т.нар. „Русцински фаунистичен комплекс“. 

Третото ниво (Куялнишко – Гурийско) е разпространено е на 190/180 m и 
90 m в Еминска Стара планина и на големи площи на 60 m надморска височина 
в Айтоска планина (Джуранов и др., 1994, IV-411/94; Джуранов и др. 1995, 
IV-446/95; Baltakov, 1999). 

В резултат на геоморфоложка картировка са установени още следните ге-
оморфоложки единици (Джуранов и др., 1994, IV-411/94; Джуранов и др. 1995, 
IV-446/95; Baltakov, 1999): делувиални и пролувиални наслаги в пречупките на 
склоновете; три предкарангатски и три карангатски тераси; флувиални наслаги 
от чакъл, гравел и пясък в заливната тераса на р. Хаджийска; стара абразионна, 
халколитна, нимфейска и структурна тераса; ниска и висока заливна речна те-
раса; съвременни свлачища, пясъчни плажове и заблатявания (фиг. 3).
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Речна мрежа. От цифровия модел на релефа с размер на пиксел 50х50 m са 
екстрахирани речната мрежа и границите на водосборните басейни на изслед-
вания район. Таблица 4 съдържа информация за общата дължина на речната 
мрежа на някои главни реки, включваща суходолия и линейни сегменти от пър-
ва поредност по класификацията на Strahler (1957). Причина за екстрахирането 
е установеното несъответствие на речната мрежа на проект JICA във векторен 
формат и цифровия модел на релефа, което би довело до грешки при използва-
нето им за изчисление на някои комплексни морфометрични показатели, напр. 
относителна височина спрямо локалния ерозионен базис. 

Т а б л и ц а  4 
Дължина на речната мрежа на някои главни реки в изследвания район 

(ЦМР 50 × 50 m)

Река Дължина (km)
Р. Марица в границите на изследвания район 12588,5
Р. Тунджа 4631,4
Р. Арда  3271,2
Р. Доспат  374,7

С екстрахирането на речната мрежа е изчислена нейната поредност по 
Strahler (1957), която в границите на изследвания район варира между 1 и 6. 
Таблица 5 представя изчислената обща дължина на речните сегменти на изслед-
вания район.

Т а б л и ц а  5 
Дължина на речните сегменти с различна поредност (ЦМР 50х50 m)

Поредност на речната мрежа Дължина (km)
1-ва поредност 15039,65
2-ра поредност 7401,07

3-та поредност 3864,34

4-та поредност 1976,89
5-та поредност 29531,1
6-та поредност 422,58

МОРФОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ЦМР (25 × 25 м)

Морфометричният анализ на ЦМР с пространствена резолюция 25 × 25 m е 
извършен за района на Сакар планина и околността. Районът е обект на научен ин-
терес в рамките на изследване на останки от праисторически селищни структури. 

Районът, обхващащ мрежата от археологически обекти, има надморска ви-
сочина от 8,7 до 849,9 m. В неговите граници преобладават следните класове 
наклон на склоновете: 2–5°, <1° и 10–15°.
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За този район са изчислени морфометричните променливи, описани по-
горе. В случая те са използвани за описание на археологически обекти (табл. 6).

Т а б л и ц а  6 
Морфометрична характеристика на археологически обекти 

в района на Сакар планина

Код Надм. 
вис.
(m)

Наклон 
на 

склон 
(°)

Експ. 
на 

склон 
(°)

Топогр. 
индекс 

на 
овлажнение

Отн. 
надм. 
вис. 
(m)

Форма на релефа
(по Weiss, 2001)

Зав_1 129.9 0.1 239.8 15.0 0.7
Заравнен участък 
(низина, равнина, 
котловина и др.)

Кар_1 226.3 5.3 126.8 7.4 52.2
Заравнен участък / 
Средни склонове
Долини с неголям срез

М_Ве 362.6 4.3 92.1 8.5 62.3 Средни склонове
Долини с неголям срез

Др-1 119.9 1.5 133.9 7.1 6.3
Заравнен участък (ни-
зина, равнина, котло-
вина и др.)

Др-2/
некропол 136.4 4.9 200.1 6.8 5.2

Заравнен участък (ни-
зина, равнина, котло-
вина и др.)

Вас 283.6 4.8 86.8 8.9 28.9 Средни склонове/
Долини с неголям срез

Рого 79.6 0.8 163.7 10.6 1.2 U-образни долини

Ср 132.5 3.2 224.9 6.9 36.6

Склонове с преобла-
даващо положение на 
границата с равнинни 
участъци

Н_На 87.3 1.7 68.1 8.8 2.3 U-образни долини

К_А 47.5 0.7 169.9 9.5 0.7
Средни склонове/
Долини с неголям 
срез

Мал_1 149.6 1.2 79.6 8.6 2.5 U-образни долини

Ко 97.8 8.6 190.8 5.1 22.9 Планински върхове и 
била

Же 198.0 2.0 41.7 12.8 1.1 U-образни долини

Св 49.5 0.5 47.0 9.7 0.5
Заравнен участък (ни-
зина, равнина, котло-
вина и др.)

Ш_бр 63.9 0.9 97.6 15.3 0.7 U-образни долини
Ра 109.0 0.7 295.1 11.9 0.2 U-образни долини
Ко 134.8 1.2 150.2 9.2 3.1 U-образни долини
Ме 141.6 2.4 322.9 8.7 10.9 U-образни долини
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О_2 182.3 1.3 326.6 7.9 11.0 U-образни долини
С_Д 153.8 1.4 342.7 11.7 1.2 U-образни долини

О_1 229.6 11.1 4.3 6.5 23.1

Склонове с преобла-
даващо положение на 
границата с равнинни 
участъци

Мал_2 159.4 0.8 48.2 9.3 1.4 U-образни долини

Кн 198.7 1.6 127.0 8.2 15.3
Заравнен участък (ни-
зина, равнина, котло-
вина и др.)

А_в 354.9 6.5 174.8 5.9 35.9

Планински върхове 
и била (в определени 
участъци сред рав-
нинни участъци)

С_1 721.1 14.9 297.2 5.5 234.6 Планински върхове и 
била

С_2 546.7 11.1 276.2 7.3 43.7 U-образни долини
О_1 130.7 2.4 22.5 9.2 4.8 U-образни долини

За този район на изследване са екстрахирани и форми на релефа по метода на 
Guisan et al. (1999) и Weiss (2000) чрез използване на т.нар. индекс на топографско 
положение (Topographic Position Index – TPI). Този индекс се използва за класифи-
кация на положението на склоновете и автоматизирана класификация на формите 
на релефа при зададен радиус. TPI представлява разликата между надморската и 
средната височина на всяка една централна точка на растера при зададен радиус 
(брой на съседни пиксели) (Guisan et al., 1999, Weiss, 2000). На фиг. 4 (приложение) 
е представен полученият резултат за участък на изследвания район. 

Индексът на грапавост на терена на Сакар планина и околностите показва 
следното пространствено разпределение (табл. 7):

Т а б л и ц а  7 
Класификация на индекса на грапавост на релефа по метода на Riley et al. (1999) 

и относителен дял на отделните класове в района на Сакар планина и околностите

Код Описание Височина 
(m)

Отн. дял 
от общата площ (%)

TRI0 Равнинна част (Level) 0–80 40,6

TRI1 Сравнително заравнени участъци 
(Nearly level) 81–116 42,4

TRI2 Слабо грапави (разчленени) участъци 
(Slightly rugged) 117–161 15,4

TRI3 Грапави участъци е неголямо изражение 
в релефа (Intermediately rugged) 162–239 1,2

TRI4 Средно разчленени участъци 
( Moderately rugged) > 240 0,4
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В този район най-голямо разпространение имат заравнените участъци, заемай-
ки над 80% от общата площ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящата статия са представени резултатите от морфометричен анализ 
на цифров модел на релефа с пространствена резолюция 50 × 50 m, обхващащ 
Централна и Югоизточна България, и на ЦМР с пространствена резолюция 
25x25 m на района на Сакар планина и околностите. Съвременните методи на 
компютърно-базиран морфометричен анализ на цифров модел на релефа раз-
полагат с възможност за екстрахиране на голям брой морфомерични показате-
ли, чието използване зависи от пространствената резолюция на използвания/
използваните цифрови модели на релефа.

Получените резултати показват, че морфометричните променливи наклон 
на склон, индекс за грапавост на релефа, относителна височина спрямо лока-
лен ерозионен базис, теоретичен топографски индекс на овлажнение (SAGA 
wetness index) и топографски класификационен индекс за заравнени райони 
(TCIlow) имат голямо значение за описание на морфометричната и морфограф-
ската структура в  регионална скала (пространствена резолюция на цифров мо-
дел на релефа с пространствена резолюция 50 × 50 m и 25 × 25 m). 

Комбинацията на топографския класификационен индекс за заравнени ра-
йони (TCIlow) и относителна височина спрямо локалния ерозионен базис по-
средством класификационен анализ с избор на малък брой класове (13) дава 
възможност за екстрахиране на участъци с проява на различни екзогенни про-
цеси (напр. ерозия, акумулация идр.). Полученият резултат съвпада в много 
голяма степен и с картираните генетични типове геоморфоложки форми като 
денудационни нива, речни и морски тераси и др.

Направеният морфометричен анализ на района на Сакар планина и околно-
стите даде възможност за изчисление на релевантни морфометрични показате-
ли и морфографски единици за всеки един археологически обект. Получените 
резултати ще послужат за оценка на тези обекти и като основа за извършване на 
палеоекологични сценарии.

В същото време следва да се отбележи, че за регионализиране на мор-
фографската структура на релефа следва да се използва експертно мнение и по 
възможност получените резултати да се комбинират с резултати от конвенцио-
нално геоморфоложко картиране.
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Фиг. 4. Форми на релефа по 
метода на Weiss (2000)

Легенда: High Ridges – Остатъч-
ни възвишяния, била, ридове; 
Midslope Ridges – Възвишения 

в средната част на склоновете; 
Local Ridges – Единични въз-
вишения; Upper Slopes – Горна 
част на склоновете; Open Slopes 

– Склонове в долната част на 
склонов комплекс (в повечето 
случаи на границата с пониже-
ния), предимно с по–слаби на-
клони; Upland Drainages – От-

воднителна зона на повърхностен отток в горната част на склоновете; Midslope Drainages 
– Отводнителна зона на повърхностен отток в средната част на склоновете/ предимно слабо 
всечени долинни; Plains – Заравнен участък (низина, равнина, котловина и др.); Valleys – До-
лини (предимно U–образни); Streams – Речна мрежа

Landforms (Форми на релефа)

Archaeological objects (Археологически обенти)

High Ridges
Midslope Ridges
Local Ridges
Upper Slopes
Open Slopes
Plains
Valleys
Upland Drainages
Midslope Drainages
Streams
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