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абстракт: на основата на различията в почвообразуващите скали и морфоме-
трични характеристики на релефа са обособени относително хомогенни и сравними 
помежду си ландшафтни единици в територията на национален парк „Централен 
Балкан“, заета с ливади и пасища. установeно е, че хоризонталната структура на 
ландшафт ливаден се състои от 70 единици, чието териториално разпространение е 
представено на карта. конкретизирани са територии, в които е възможно наличие 
на повишен геохимичен фон, природно обогатяване на почви с тежки метали и арсен, 
от където произлиза риск за околната среда. Извършеният анализ показва, че като 
рискови за територията парка могат да се посочат ландшафт ливаден върху седи-
ментни карбонатни скали и ландшафт ливаден върху метаморфни силикатни скали.

Ключови думи: ландшафтна структура, пасища, почвообразуваща скала

УВОД

ландшафтите от територията на национален парк „Централен 
Балкан“, както и характеристиките на техните компоненти, са сла-
бо проучени в аспект на замърсяване с тежки метали. В литерату-
рата не се открива информация за разделяне територията на парка 
на относително хомогенни природо-териториални комплекси – ланд-
шафтни единици на различни таксономични нива, които да позволят 
отделянето на територии с възможно присъствие на рискови фак-
тори, в това число и замърсяване с тежки метали. 

Първите проучвания в парка, които установяват замърсяване 
на почви и растения с цинк, кадмий, мед и арсен са проведени от 
михова и др. (1997). резултатите не са обвързани с влиянието на кон-
кретни фактори с естествен или антропогенен произход, например 
атмосферни отлагания, обогатяване от почвообразуващите скали и 
др. Подобни резултати – замърсяване на почви, се съобщават и от 
изследвания, проведени от „агролеспроект“ (1991). В Плана за упра-
вление на парка (2014-2023) също са представени данни за замърсяване 
на почви с тежки метали, но категорична оценка за неговия произход 
не е направена. следва да се отбележи, че за съседна територия – 
Природен парк „Българка“ е установено, че в ливадни ландшафти, 
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също от билната част на старопланинската верига, съдържанието 
на арсен и олово превишава максимално допустимата концентрация 
в лечебни растения и някои тревни видове в пасищата (Bezlova et al., 
2012; tsvetkova et al., 2012). като основна причина за това се посочва 
химичният състав на варовиците (Karatoteva, 2014). за територията 
на нП „Централен Балкан“ някои автори са установили обогатяване 
на филити с мед и арсен (малинова, 1997) в югозападната му част 
и на шисти в ливадни ландшафти (маlinova, 2016; Karatoteva et al., 
2016). Получените единични и дори противоречиви резултати насоч-
ват към необходимостта от разширяване проучванията за съдържа-
ние на тежки метали и токсични елементи в различни компоненти 
на ландшафта. картирането на голямата по площ територия (72 
021,07 ha), със силно пресечен релеф и преобладаващи стръмни скло-
нове, е трудно изпълнимо по традиционните методи. за подобни пла-
нински обекти в страната се прилага ландшафтно-екологичен подход, 
който позволява обособяването на относително хомогенни по от-
ношение на избрани критерии ландшафтни единици (малинова, 1988; 
добринова,1989; малинова, 2007; зъкова-александрова, 2014 и др.) те 
се приемат като представителна извадка от големи територии и 
служат за провеждане на научни изследвания. такъв подход е прило-
жен и за настоящия обект (Karatoteva, 2016), като анализът за сега 
включва само горската територия.

Целта на изследването е да се обособят относително хомоген-
ни и сравними ландшафтни единици за територия на нП „Централен 
Балкан“, заета с ливади и пасища, които да могат да се използват при 
анализ и оценка на влиянието на някои природни рискови фактори вър-
ху ландшафтните компоненти, както и за други научни изследвания.

МеТОД

за класифициране на ландшафтните единици е възприета йерар-
хична система, в която за главен диагностичен критерий се прием-
ат почвообразуващите скали. скалният фундамент е устойчив във 
времето и разпознаваем при теренни проучвания. на първо таксоно-
мично ниво територията, заета с пасища и ливади се разделя според 
скалния състав. като самостоятелни единици се обособяват площи-
те с интрузивни и ефузивни магмени скали и със силикатни и карбо-
натни съотв. при седиментните и метаморфните скали. Второто 
таксономично ниво включва обособяване на ландшафтни единици в 
границите на вече получените от първото.

Взема се предвид, че релефът оказва силно влияние върху прера-
зпределянето на веществата и енергията в ландшафта, поради кое-
то за дефиниране на следващите нива от йерархичната система се 
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възприемат неговите морфометрични характеристики – надморска 
височина, наклон и изложение. разделянето на териториите по над-
морската височина се извършва в зависимост от характеристиките, 
използвани за областите и поясите на горско-растително райониране 
на страната.

за дефиниране на третото таксономично ниво се възприемат 
различията в наклона. като относително хомогенни ландшафтни 
единици се обособяват територии, които заемат равни (0-4o), по-
легати (5o-8o), наклонени (9o-12o), стръмни (13o-17o) и много стръмни 
наклони (≥18o). за последното таксономично ниво като диагностичен 
критерий се възприема изложението. отделят се ландшафтни еди-
ници върху припечни (юг, юго-изток, юго-запад и запад) и сенчести 
изложения (север, северо-запад, северо-изток и изток). 

за изобразяване на възприетата йерархична класификация чрез 
териториално представяне на получените ландшафтни единици в 
карта се използва гИс.

реЗУЛТаТи

Прилагането на възприетата йерархична система за класифици-
ране на ландшафтните единици в територията заета с ливади и па-
сища от парка позволява обособяването на 70 относително хомоген-
ни териториални единици. скалният фундамент в тях е представен 
от метаморфни силикатни (2665,5 ha), масивни интрузивни (1563,6 
ha), седиментни карбонатни (523,7 ha) и седиментни силикатни скали 
(247,1 ha). По-голямата част от единиците са разположени в средния 
планински пояс на бука и иглолистните в тракийска горскорастител-
на област и съответния пояс на мизийската област. анализът на 
останалите морфометрични характеристики на релефа показва на-
личието на разнообразни комбинации от наклони и изложения, като 
преобладават много стръмни припечни терени.

ОБСъжДане

В територията, заета с ливади и пасища, най-голямата по 
площ, относително хомогенна по отношение на скалния състав, ланд-
шафтна единица е ландшафт ливаден върху метаморфни силикатни 
скали (фиг. 1). скалните видове, които участват в структурата му, 
са предимно шисти, пъпчиви шисти и др. той заема 1584 ha в сред-
ния пояс на бука и иглолистните от тракийска горскорастителна 
област, като повече от половината от него (891,1 ha) се състои 
от много стръмни наклони и сенчести изложения. В останалата му 
част се срещат голям набор от комбинации между наклони и изло-
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фиг. 1. карта на изследвания район
Fig. 1. map of the  studied area
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жения, които заемат малки площи в границите от 0,3 ha до 10,5 ha. 
ландшафтът е с почти незначително присъствие в долния пояс на 
тракийската горскорастителна област – заема само 2,5 ha. среща се 
и в мизийската горскорастителна област, където присъства само в 
средния планински пояс с площ 165,1 ha. наклоните са много стръм-
ни, с припечни (129,5 ha) или сенчести (21 ha) изложения. 

Втората по площ (1563,6 ha) относително хомогенна ландшафт-
на единица е тази на ландшафт ливаден върху масивни интрузивни 
скали. скалните видове, които формират структурата му, са пре-
димно амфиболови и амфибол-биотитови гранодиорити, левкократни 
южнобългарски гранити, левкократни порфироидни гранити, средно 
зърнести до плагиогранити и др. Преобладаващо е участието му в 
средния планински пояс на тракийската горскорастителна област – 
886,6 ha. В него е представен предимно на много стръмни склонове, 
като според изложенията площите му се разпределят: 617,5 ha на 
припечни склонове и 214,5 ha на сенчести. склоновете от категория 
стръмно са главно сенчести (15,2 ha), а тези от наклонени – припечни 
(21,1 ha) и др. ландшафтът заема малка площ в долния планински пояс 
на същата горскорастителна област – 44,4 ha. Върху северните скло-
нове на парка, в мизийската горскорастителна област, е представен 
на 632,6 ha. отново заема предимно много стръмни склонове (496,6 
ha). Изложенията им в тази област са предимно сенчести – 377,4 ha. 
следваща по площ е територията, в която този ландшафт заема 
стръмни склонове. тя е разделена почти по равно на припечни (26,4 ha) 
и сенчести (26,9 ha) изложения. останалите 8 комбинации от наклони 
и изложения варират като площи в границите на 0,6 ha и 26,3 ha.

ландшафт ливаден върху седиментни карбонатни скали от 
територията има обща площ 523,7 ha. независимо от по-малката 
територия, сравнено с другите ландшафтни единици, скалният фун-
дамент в него се характеризира с голямо разнообразие – песъчливи, 
глинести, органогенни и ядчести варовици, мергели, варовити алевро-
лити, червени и бели доломити, конгломерати и др. Хоризонталната 
му структура също е силно разкъсана. среща се и в двете горско 
растителни области. По-голямата част попада в средния планински 
пояс на тракийската горскорастителна област (344,8 ha). наклоните 
са много стръмни (341,4 ha), като сред тях преобладават припеч-
ните изложения (231,3 ha). с незначителни площи – от 0,1 ha до 2,0 
ha в този пояс се срещат комбинации между останалите категории 
наклони. По-голямата част от площите им (2,5 ha) е с припечни из-
ложения. В мизийската горскорастителна област карбонатни скали 
се срещат рядко, поради което и площта на ландшафтните единици, 
формирани върху тях е малка – 178,9 ha. В 90% от тази площ накло-
ните са много стръмни, припечни.
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В ландшафт ливаден от територията на парка ограничено 
разпространение имат и седиментните силикатни скали. анализът 
показва, че общата площ на ландшафт ливаден върху седиментни 
силикатни скали е само 247,1 ha. В нея скалният фундамент е пред-
ставен от пясъчници, кварцови пясъчници, аргилити и алевролити. 
По-голямата му част се намира в средния пояс на мизийската гор-
скорастителна област – 168,1 ha. В нея преобладават много стръм-
ните терени – 122,1 ha, които почти по равно се разделят на сен-
чести (69,3 ha) и припечни (58,2 ha) изложения. По площ следват 
ландшафтните единици, обособени на наклонени и сенчести терени 
(19,5 ha), на стръмни и сенчести (15,6 ha) и др. останалата тери-
тория от хоризонталната структура на ландшафт ливаден върху 
седиментни силикатни скали се намира в средния планински пояс на 
тракийската горскорастителна област – 75,9 ha. с най-голяма площ 
в него са ландшафтните единици, обособени върху много стръмни и 
припечни изложения – 45,7 ha. В долния пояс на същата област този 
ландшафт е представен само с 3,1 ha, която заема много стръмни и 
припечни терени.

иЗВОДи

според възприетите в това изследване критерии – почвообразу-
ващи скали и релеф, хоризонталната структура на ландшафт ливаден 
от територията на нП „Централен Балкан” се състои от 70 от-
носително хомогенни единици, чието териториално разпространение 
е представено на карта. При извършване на анализ на наличната за 
територията на парка информация за съдържание на тежки метали и 
токсични елементи в почви, картата позволява да се конкретизират 
територии, в които е възможно наличие на повишен геохимичен фон. 
като потенциално рискови за околната среда могат да се посочат 
териториите, заети от ландшафт ливаден върху седиментни карбо-
натни скали и ландшафт ливаден върху метаморфни силикатни скали.
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DETERMINATION OF LANDSCAPE UNITS IN PASTURES  
AND GRASSLANDS IN CENTRAL BALKAN NATIONAL PARK

D. Karatoteva
university of Forestry – sofia

(SUMMARY)

the grasslands landscapes in ‘central Balkan’ national Park were 
investigated. homogeneous landscape units were established by differences in 
parent materials – magmatic, metamorphic and sedimentary rocks – divided 
into silicate and carbonate, and the differences in terrain characteristics 
– altitude, slope and exposure.  relatively homogenous and comparable 
landscape units were 70 and were mapped, which makes them applicable 
for the purposes of scientific research in the grasslands and pasture park 
territory. an increased geochemical level and naturally enrichment soils with 
heavy metals and arsenic are probable in some landscapes which can provide 
risk for the environment. the analysis showed that meadow landscape on 
sedimentary carbonate rocks and meadow landscape on metamorphic silicate 
rocks are hazardous for the territory of ‘central Balkan’ natural Park. 

Key words: landscape structure, grassland, meadow, parent material, heavy metals
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