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ГИС-БАЗИРАНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ
НА РЕЛЕФА В АРЧАРО-ОРСОЙСКАТА НИЗИНА
(СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ)
Емилия Черкезова1
Настоящата статия представя резултатите от извършен ГИС-базиран анализ за
идентифициране и екстрахиране на формите на релефа в Арчаро-Орсойската низина
(Северозападна България). На базата на използваната методология, включваща цифров
морфометричен анализ и ГИС функции за пространствен анализ са идентифицирани
основните форми в изследвания район. Получените резултати са сравнени с предишни
геоморфоложки изследвания и сателитни изображения и ще бъдат използвани за рекогносцировъчно изследване и геоморфоложка картировка с цел създаване на геоморфоложка класификация на генетичните типове форми и наслаги в изследвания район.
Ключови думи: Географски информационни системи (ГИС), цифров модел на релефа (ЦМР), форми на релефа, Арчаро-Орсойска низина

GIS-BASED LANDFORM IDENTIFICATION IN ARCHARO-ORSOYSKA
LOWLAND (NORTHWESTERN BULGARIA)
Emilia Tcherkezova
Abstract: The article presents the results of GIS-based terrain analysis for identification
and extraction of relevant landforms and landform elements in Archaro-Orsoyska lowland
(Northwestern Bulgaria). The methodology used includes calculation of local (e.g. slope
and aspect) and compound geomorphometric variables (e.g. vertical distance to channel
network, distance to channel network, topographic wetness index, and others), as well as
landform elements such as valleys, depressions, slope elements, ridges, and summits. Spatial
analysis methods such as zonal statistics, overlay functions, and visualization of obtained
results, were used for identification of the landforms in the investigated area. To outline
the landform elements was used the concept of geomophons (geomorphologic phonotypes)
(Neteler, Mitasova, 2007; Jasiewicz, Stepinski, 2013; Stepinski, Jasiewicz, 2011) giving
lookup distance L (in meters) and flatness threshold t (in degrees) to allow extractions of
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landforms and their elements with different sizes. Based on the methodological approach used
in this study, the following main landforms in the Archaro-Orsoyska lowland were identified:
natural loess leveés, flat and negative relief forms in floodplains, abandoned channels, sand
bars, artificial dikes and embankments, remnants of river terraces, landslides, hilly loess
accumulative surfaces, undulated through rills and dray valleys. The obtained results were
compared with previous geomorphologic studies and satellite images, and will be used for a
reconnaissance survey and geomorphologic mapping in order to create a geomorphological
classification of genetic types of deposits and landforms in the study area.
Keywords: geographic information systems (GIS), digital elevation model (DEM),
landforms, Archaro-Orsoyska lowland

УВОД
Заливните речни тераси като едни от най-често срещаните флувиални
форми на релефа имат важно значение за изучаване на флувиалните процеси
и седиментния бюджет на речните системи, биологичното разнообразие, както и за създаване на хидродинамични модели, оценка на риска от наводнения,
планиране на земеползването и др. Те представляват акумулативни речни тераси, периодично заливани с вода. Формират се вследствие на предимно акумулативни флувиални процеси, като от съществено значение за техния характер
и еволюция имат силата на речното течение и твърдият отток (Nanson, Croke,
1992). Според тези автори заливните тераси на реките са форми на релефа с
много нисък наклон, с наличие на гредове, локални понижения, остатъци от
речни старици и др. и са изградени на повърхността от съвременни наноси. В
повечето случаи, не само в индустриално развитите страни, заливните тераси
са антропогенно натоварени, което се изразява основно с възникване и развитие
на селища, пристанищни и индустриални инфрастуктурни зони и земеделие. В
някои случаи се наблюдава замърсяване на речните наноси и наносите на заливните тераси с органични замърсители, тежки метали и металоиди (Коцев и др.,
2013; Коцев, Железов, 2014; Бендерев и др. 2014).
Досегашни геоморфоложки и хидроложки изследвания в района на Арчаро-Орсойската низина или части от него, както и по протежение на българската
част на Дунавското крайбрежие са провеждани от редица български автори,
напр. Мишев (1959), Благоева (1964/1965, 1966/1967), Агаларева (2012), Христова (2016), Николов (2016) и други.
Изследване на рисковите процеси по Българското Дунавско крайбрежие в
последното десетилетие са извършени от Железов (2012, 2013, 2014), Коцев и
др. (2013), Беров и Иванов (2014), Коцев и Железов, (2014), Добрев и др. (2015)
и други автори.
Развитието на дистанционните методи за заснемане и изследване на терена
и земната повърхност, напр. SIR-C (Spaceborn Imaging Radar C-band), X-SAR
(Synthetic Aperture Radar Instrument), SRTM (Shuttle Radar Topography Mission),
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)
и др., изпълнението на програми за наблюдение на земната повърхност като
COPERNICUS и финансирането на научни изследвания в рамките на Европейския съюз улесни достъпа до цифрови данни за релефа, земната повърхност и
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околната среда. Използването на спътникови данни и цифрови модели на релефа дава възможност за изследване на по-големи по площ територии, вкл. на
труднодостъпни и залесени райони. Това, заедно с факта, че формите на релефа
могат да бъдат изследвани и описани не само по техния субстрат (генетични
типове наслаги), геоморфогенеза и морфодинамика, но и по количествени (морфометрични) и морфографски признаци (Zepp, 2004), стимулира развитието
на автоматизирани методи за анализ и оценка на релефа и земното покритие
(Wilson, Gallant, 2000; Hengl, 2007; Florinsky, 2012 и др.). Изчислението на морфометричните признаци на релефа от ЦМР дават по-точно описание на неговите форми (Pike, 1988). В световната научна литература съществуват различни
подходи за идентифициране и екстрахиране на формите на релефа на земната
повърхност в различни мащаби и за различни цели, напр. Moore et al. (1991),
Bock et al. (2007), Hengl, Reuter (2009), Eisank, Drăgut, Blaschke (2011), Drăgut,
Eisank (2011), Stepinski, Jasiewicz (2011), Jasiewicz, Stepinski (2013), Wieszorek,
Migon (2014), Jasiewicz et al. (2015) и редица други, като се забелязва значително малък брой публикации, отнасящи се за равнинни участъци и заливни
тераси (напр. Niculită, 2013, Tcherkezova, 2015).
Използването на Географските информационни системи (ГИС) като технология и метод, както и на геостатистически методи дават на практика неограничена възможност за набиране, обработка, съхранение, актуализиране, агрегиране, анализ и оценка на пространствени данни (Попов, 2012; Huisman, de By,
2009; Goodchild, 1988; Goodchild, 1992 и др.).
Настоящата статия има за цел извършване на ГИС-базиран анализ на релефа за идентифициране и екстрахиране на основните форми на релефа в Арчаро-Орсойската низина (Северозападна България). Получените резултати са
сравнени с предишни геоморфоложки изследвания и сателитни изображения и
ще бъдат използвани за рекогносцировъчно изследване и геоморфоложка картировка с цел създаване на геоморфоложка, геоморфоложка класификация на
формите на релефа и генетичните типове наслаги в изследвания район.
РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Изследваната територия с площ 98,3 km2 се простира почти паралелно в
западно-източна посока по течението на р. Дунав между с. Арчар и източно
от с. Орсоя в западната част на Дунавската равнина и има следните координати: 43°44‘59.22“ и 43°49‘09.39“ сев. ш. и 22°54‘46.57“ и 23°07‘35.71“ изт. д.
(фиг. 1). Включва Арчарската и Орсойската низина, отделени една от друга със
стръмен склонов откос. Арчарската низина е разположена в района на с. Арчар,
откъдето идва нейното наименование, на надморска височина между 30 и 36
m. Границата й е ясно очертана от Дунавския бряг и от колувиално-свлачищни
склонове, особено добре изразени в нейната югозападна част. Пресича се напречно от долното течение на р. Арчар. Орсойската низина се простира на изток
от нея с максимална ширина до 3 km между селата Добри дол и Сливата. Тя е
леко нахълмена от льосови гредове, локални понижения и плитки заблатявания.
В нейната северозападна част протича долното течение на р. Скомля (десен
приток на р. Дунав).
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Фиг. 1. Район на изследване

В геоложко отношение изследваният район е изграден от плиоценски глини и пясъци в югозападната си част, от льос и льосовидни образувания с кватернерна възраст приблизително по ивицата между селата Сливата, Орсоя и р.
Дунав, а самата Арчаро-Орсойска низина е изградена в горната си част от кватернерни алувиални пясъци, глини и чакъли и съвременни алувиални наслаги
(Мишев, 1959, прил. 2).
От геоморфоложка гледна точка изследваният район принадлежи към Дунавската морфоструктурна зона (Канев, 1989), а от физикогеографско – към западната област на Дунавската равнина с преобладаване на неогенски седименти, ясно обособени асиметрични речни долини и разпространение предимно на
средноевропейска широколистна растителност (Георгиев, 1979: 297). Попада в
умереноконтиненталния климатичен пояс (Георгиев, 1979: 137) и според същия
автор се характеризира със сравнително студена зима и горещо лято, преобладаващи предимно западни и северозападни ветрове, стойности на валежите
между 560-580 mm и модул на оттока между 2 и 7,5 l/sec/km2.
В района на заливните тераси са разпространени алувиалните почви, а в
оградните части – черноземите.
По данни на CORINE Land Cover (CLC)(2018) за земното покритие и земеползване в Арчаро-Орсойската низина преобладават земеделските земи със
значителни участъци естествена растителност, пасища, постоянно напоявани
обработваеми земи, широколистни гори (вкл. крайречни дървесни видове).
Изследваният район попада в границите на общините Димово и Лом и съвсем малка част от Ружинци.
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МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
В настоящата работа са използвани следните свободно достъпни входни
растерни и векторни данни:
1) цифров модел на релефа (ЦМР) с размер на пиксела 25х25 m – European
Digital Elevation Model (EU-DEM), version 1.1, генериран в рамките на програма
COPERNICUS (eu_dem_v11_E50N20) (EEA, 2017);
2) данни за пътно-шосейната мрежа и селища на Open Street Map (OSM)
(2019);
3) регистър на свлачищата (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Геозащита Плевен) ( http://gz-pernik.mrrb.government.bg
/26.08.2018).
Данните са геореферирани в еднаква координатна система – UTM зона 35
N, Датум WGS 84. За екстрахиране на морфоложките единици в Арчаро-Орсойската низина използванияр ЦМР е генерализиран до размер на пиксела 50х50 m.
В настоящата работа е използван морфометрично-морфографски подход за
ГИС-базиран анализ на терена на изследвания район. Той включва изчисление
на локалните морфометрични променливи наклон и експозиция на склоновете
(в градуси и проценти – за наклон на склон) и тяхната класификация, както и на
формата на склоновете. Изчислени са комплексни морфометрични променливи
относителна височина спрямо речната мрежа, топографски индекс на овлажнение и др. Екстрахирани са речната мрежа, както и морфоложките единици по
метода на Neteler, Mitasova (2007), Jasiewicz, Stepinski (2013), Stepinski, Jasiewicz
(2011). Освен това са използвани геостатистичен анализ (напр. дескриптивна и
зонална статистика) за изчисление на средните стойности на горепосочените
морфометрични показатели за всеки един клас (напр. долина, било, елементи
на склоновете и т.н.) и ГИС аналитични функции, като изрязване, обединение,
изчисление на площи.
За целите на изследването са използвани софтуерните продукти SAGA GIS
(System for Geoscientific Analysis) и ArcGIS 10.3. на ESRI.
РЕЗУЛТАТИ
Изчислените наклони на склонове в проценти са групирани в класове, посочени в табл. 1. От таблицата е видно, че в изследвания район преобладават
равнинни участъци с наклони 0-0,5% и 0,5-2% и много слабо наклонен терен
– 2-5%.
На базата на използваната концепция за „геоморфони“ Neteler, Mitasova,
(2007); Stepinski, Jasiewicz (2011) и Jasiewicz, Stepinski (2013) са екстрахирани
следните елементи на формите на релефа („геоморфони“) (фиг. 2 – приложение): заравнени участъци, била, хребети, елементи на склонове – горна част
на склон, дивергентни, изправени, конвергентни склонове, склонови подножия,
както и речни долини, понижения в заливни тераси и дълбоки участъци в речни
долини.
Според Stepinski и Jasiewicz (2011: 110) „геоморфоните“ са едновременно
характеристики и форми на релефа, независими от размера, формата и ориента77

Таблица 1

Относителен дял на отделните класове наклон на склон (%)
Наклон на склон (%)

Относителен
дял (%)

1) Level (0-0,5%) – ненаклонена повърхност

19,53232

2) Nearly level (0,5-2%) – почти равнинна повърхност

30,09832

3) Very gentle slopes (2-5%) – много слабо наклонени склонове

15,40068

4) Gentle slopes (5-9%) – слабо наклонени склонове

11,00667

5) Moderate slopes (9-15%) – средно наклонени склонове

13,49534

6) Strong slopes (15-30%) – силно наклонени склонове

10,33675

7) Very strong slopes (30 - 44%) – много силно наклонени склонове

0,12991

Общо

100%

цията на реалните му форми. За определянето им важна роля играят праговите
стойности L (радиус за изчисление на зенитни и надир ъгли) и d (праг на релефа...“a minimum value of the line-of-sight angle (zenith or nadir) that is considered
significantly different from the horizon“) като по-големи стойности на L дават възможност за идентифициране на по-големи по размер форми на релефа и обратно (Stepinski, Jasiewicz, 2011: 110). По тази причина според същите автори този
метод е подходящ за предварително геоморофоложко картографиране.
На фиг. 3 (приложение) са показани карти на геоморфоните в изследвания район чрез използване на различни прагове на радиус L. Използването на
най-голямото разстояние (в метри) дава възможност за екстрахиране на големите по размер форми и техни компоненти, отговарящи на реалния релеф в изследвания район (напр. идентифицирани са следните елементи на склоновете:
горна част и склоново подножие, както и дивергентни, конвергентни и изправени склонове). Сравнявайки визуално получените резултати с данни с предишни
геоморфоложки изследвания на Мишев (1959), екстрахираните геоморфони с
прагови стойности на L=10 000 и праг на релефа d = 1 се оказват най-реалистични (фиг. 3). Полученият резултат (фиг. 4) е векторизиран в shape-формат и
за всеки един полигон с помощта на зонална статистика са изчислени средните
стойности на отделните класове на наклона на склоновете в проценти и градуси, относителната височина спрямо речната мрежа и индекса на овлажнение.
Класовете на наклона на склоновете са използвани за рекласификация на картата на геоморфоните в 132 класа, групирани впоследствие в 52 класа на базата
на визуална интерпретация на сателитни изображения от Google Earth, както геоморфоложки данни и информация по Мишев (1959) и пилотен проект с ръководител доц. д-р С. Недков, НИГГГ-БАН „Изготвяне на геоморфоложки слой в
мащаб 1:100 000 на базата на цифровизиране на геореферирани географски карти за геоморфологията на района на Дунавското крайбрежие на българска територия /16 картни листа/“ в рамките на проект по Договор № ДСД-1/30.03.2017 г.
„Изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ (фиг. 4 – приложение, табл. 2).
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Таблица 2
Геоморфоложки единици (форми) в Арчаро-Орсойската низина
Код Описание
11 1.1. Заливна тераса, разчленена от пясъчни хълмове, гредове, заравнени и
вдлъбнати мочурливи участъци и канали
12 1.2. Заливна тераса, разчленена от пясъчни хълмове, гредове, старици, леко
вдлъбнати заблатени участъци и стари речни легла
14 1.4. Заливна тераса (Дунав) - острови
22 2.2. T-1, t1Qp3, 5-7 m. Първа надзаливна тераса
23 2.3. T-2, 10-15 m. Втора надзаливна тераса
24 2.4. T-2, 15-18 m / 20-25 m. Втора (?) надзаливна тераса
25 2.5. T-3, 20-25 m/ 30-35 m, 38-40 m. Трета (?) надзаливна тераса
26 2.6. T-4, 40-45/50 m/ 55 m /60 m. Четвърта (?) надзаливна тераса
30 3.0. Речен бряг/ брегови откос
81 8.1. Суходолие (Суха долина)
83 8.3. Речна долина
84 8.4. Депресия или много вдлъбнат участък на долина
85 8.5. Линеен негативен участък (суходолие) на Дунавски остров
530 5.3.0. Пясъчен гред (естествен, льосов) и/или изкуствен насип (дига) / заравнени участъци и понижения в заливните тераси
531 5.3.1. Льосов гред (естествен) и/или изкуствен насип (дига)
532 5.3.2. Льосов гред (естествен)
534 5.3.4. Вдлъбнати форми на релефа в заливна тераса, напр. мочурливи участъци,
блата
535 5.3.5. Заравнени участъци (форми) в заливна тераса
536 5.3.6. Заравнени и вдлъбнати участъци (форми) в заливна тераса
714 7.1.4. Слаб наклон на склон (5-9%)
715 7.1.5. Средно стръмен наклон на склон (9-15%)
716 7.1.6. Стръмен комплексен склон (15-30%)
723 7.2.3. Много слаб наклон на склон (2-5%) (холоцен)
724 7.2.4. Слаб наклон на склон (5-9%) (холоцен)
725 7.2.5. Средно стръмен наклон на склон (9-15%) (холоцен)
726 7.2.6. Стръмен комплексен склон (15-30%) (холоцен)
730 7.3.0. Много полегат наклон (0-0,5%) (плейстоцен-холоцен)
733 7.3.3. Много слаб наклон на склон (2-5%) (плейстоцен-холоцен)
734 7.3.4. Слаб наклон на склон (5-9%) (плейстоцен-холоцен)
735 7.3.5. Средно стръмен наклон на склон (9-15%) (плейстоцен-холоцен)
736 7.3.6. Стръмен комплексен склон (15-30%) (плейстоцен-холоцен)
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737 7.3.7. Много стръмен комплексен склон (30-44%) (плейстоцен--холоцен)
1010 10.1.0. Свлачище (съвременно), комплексен колувиално-свлачищен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1012 10.1.2. Свлачище (съвременно), горна част на колувиално-свлачищен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1013 10.1.3. Свлачище (съвременно), колувиално-свлачищен дивергентен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1014 10.1.4. Свлачище (съвременно), колувиално-свлачищен изправен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1015 10.1.5. Свлачище (съвременно), колувиално-свлачищен конвергентен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1016 10.1.6. Свлачище (съвременно), подножие на колувиално-свлачищен склон
(плейстоцен-холоцен - Qp-Qh)
1020 10.2.0. Свлачище, комплексен колувиален склон, (холоцен)
1022 10.2.2. Свлачище, горна част на колувиално-свлачищен склон, (холоцен)
1023 10.2.3. Свлачище, колувиално-свлачищен дивергентен склон, (холоцен)
5001 5.0.0.1. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), заравнена с наклон
между 0,5 и наклон 1 -2,5 %
5002 5.0.0.2. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато) – леко разчленена с
наклони между 0,3 и 3 %
5003 5.0.0.3. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), разчленена, с наклони между 1 и 3-5 %
5004 5.0.0.4. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), разчленена, слабо
изпъкнала с наклон до 5-6 %
5005 5.0.0.5. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), разчленена, леко
наклонена до 3-5 %
5007 5.0.0.7. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), леко разчленена и
наклонена до 3 %
5009 5.0.0.9. Льосово-акумулативна повърхнина (льосово плато), със слабо изразена
изпъкнала част в най-високата част на цялата повърхнина
5112 5.1.1.2. Льосова акумулативна повърхнина, 2N2Q1, със слабо изразена изпъкнала част в най-високата част на цялата повърхнина и наклон между 2,5-5-8,5 %
5113 5.1.1.3. Льосова акумулативна повърхнина, 2N2Q1, разчленена с наклон 3-5 %
5114 5.1.1.4. Льосова акумулативна повърхнина, 2N2Q1, разчленена с наклон 3-5 до
8,5 %
6021 Хребет, средно наклонен (9–15%)
6041 Било със средни наклони (9–15%)
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Фиг. 5а и 5б. Пясъчни гредове в Орсойската заливна тераса
(снимки: В. Стоянова, 2018 г.)

Местоположението на свлачищата, отразени в регистъра на свлачищата
на геозащита Плевен, МРРБ съвпада с екстрахираните колувиално-свлачищни
склонове (фиг. 5а, б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заливните тераси на реките са едни от най-често срещаните флувиални
форми на релефа. Те имат важно значение за изучаване на флувиалните процеси и седиментния бюджет на речните системи и на съвременния природен и
антропогенен ландшафт като цяло.
Чрез използване на количествен (морфометричен) подход в ГИС-среда
е извършен цифров анализ на релефа за идентифициране и екстрахиране на
формите на релефа в Арчаро-Орсойската низина. Определени са 52 класа геоморфоложки единици, основните от които заливни тераси, пясъчни гредове,
изкуствени диги и локални понижения в заливните тераси, както и колувиално-свлачищни склонове и льосови повърхнини.
Получените резултати са сравнени с данни и информация от предишни
изследвания, сателитни изображения на Google Earth и данни за местоположението на свлачищата, които потвърждават пъстрата мозайка от форми, но
подлежат на проверка на терена. Независимо че отразяват съвременната морфоложка картина в разглеждания район, съобразно използваната пространствена
резолюция на ЦМР, тези резултати следва да се приемат като предварителни и
ще се използват за бъдещи рекогносцировъчни геоморфоложки изследвания,
картиране с цел определяне на формите на релефа и генетичните типове наслаги в Арчаро-Орсойската низина.

6 Проблеми на географията, 3–4/2019 г.
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Фиг. 2. Карти на геоморфоните в изследвания район: 1) L=100, d=1, 2),
L=300, d=1; 3) ) L=1000, d=1 и 4) ) L=10000, d=1

Фиг. 3. Карта на екстрахираните геоморфони в изследвания район
с прагови стойности L=10 000 и праг на релефа d =1

Фиг. 4. Геоморфоложки форми в Арчаро-Орсойската низина (екстрахирани от ЦМР с
размер на пиксела 50х50 m), (вж. описанието на легендата в таблица 2 в текста)

