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Анотация на учебната дисциплина:
Изучаването на антропогенизираните ландшафти е сред най-актуалните
проблеми на съвременната география. Мястото и значението на тези комплекси
непрекъснато расте в структурата на ландшафтната сфера на Земята, което води до
необходимостта от задълбочено изследване особеностите, картографирането и
методите на класифициране на тези ландшафти. В курса на обучение се разкриват
основни теоретични постановки и главните типове антропогенизирани ландшафти в
България, които са се появили в резултат на разнообразната стопанска дейност –
промишлено производство, селско стопанство, рекреация, строителство и др. Сред
основните задачи е разкриването на природните предпоставки, историческото
развитие и основните етапи на антропогенизация на ландшафтите в България.
Разглеждат се зоналните особености, структурата, динамиката и развитието на тези
ландшафти. Съществено внимание се отделя на различните класификации, като се
открояват специфичните им особености. Специално внимание е отделено на
съставянето на карти, отразяващи типа и степента на антропогенизация на
ландшафтите, както за цялата страна, така и за отделните й региони. Завършващо
звено е обосноваването на организацията на мониторинга на този тип ландшафти.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Да знаят природните и ландшафтни особености на страната.
 Да знаят историческото и стопанското развитие на отделните райони.
 Да могат да работят с отраслови географски карти.
 Да могат да четат ландшафтни карти.
 Да могат да разкриват антропогенните изменения на ландшафтите и да
класифицират антропогенизираните ландшафти.
 Да могат да анализират структурните и функционални особености на
съвременните ландшафти.
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
 Методите на разкриване и класифициране на антропогенизираните
ландшафти.
 Структурата и характерните особености на антропогенизираните ландшафта
в България.
 Етапите на развитие на антропогенизация в страната и ще прогнозират
тенденциите на изменение на антропогенизираните ландшафти.
2. ще могат:
 Да класифицират и да съставят мониторинг на тези комплекси.
 Да предприемат мероприятия за ограничаване на антропогенното
натоварване в изследваните територии
 Да съставят карти на изследваните територии.
Учебно съдържание
№ Тема:
ЛЕКЦИИ
1. Антропогенизирани ландшафти. Същност и основни
особености.
2. Изследвания на антропогенизираните ландшафти в България.
Състояния и перспективи.
3. Природни предпоставки за антропогенизацията в нашата
страна.
4. Развитие на антропогенизацията до наши дни.
5. Класификация на антропогенизираните ландшафти. Основни
принципи.
6. Методи на изследване на антропогенизираните ландшафти.
7. Картографиране и структура на антропогенизираните
ландшафти.
8. Динамика и развитие на антропогенизираните ландшафти.
9. Типове антропогенизация на ландшафтите.
9а. Селскостопанска антропогенизация.
9б. Горскостопанска антропогенизация.
9в. Промишлена антропогенизация.
9г. Рекреационно-туристическа антропогенизация.
9д. Антропогенизация на добивната промишленост.
9е. Антропогенизация от други стопански дейности.
10. Регионални аспекти на антропогенизацията на ландшафтите в
България.
УПРАЖНЕНИЯ (СЕМИНАРИ)
1. Същност на антропосферата, техносферата и ноосферата.
(семинар)
2. История на антропогенните изменения на българската
природа през последното столетие - избрани региони.
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Съвременна методика на изследване на антропогенизираните
ландшафти. (практически занятия и семинар)
Съставяне на карта на антропогенизираните ландшафти в
избрани територии от България.
Проблеми на антропогенизацията на ландшафтите при
различните отрасли на стопанството.
Техногеохимична антропогенизация на избрани райони в
страната.
Създаване и мониторингова мрежа на антропогенизираните
ландшафти в България.

6 часа
8 часа
6 часа
2 часа
2 часа

Конспект за изпит

Въпрос
Антропогенизирани ландшафти. Същност и основни понятия.
Основни етапи на изследване на антропогенизираните ландшафти в
България.
Природни предпоставки за антропогенизацията на ландшафтите в нашата
страна.
Развитие на антропогенизацията на ландшафтите:
а) до началото на 15 век;
б) до Освобождението на България;
в) от Освобождението до 1950 г.
г) от 1950 г. до днес.
Класификация на антропогенизираните ландшафти. Основни принципи.
Основни методи на изследване.
Картографиране на антропогенизираните ландшафти.
Структура на антропогенизираните ландшафти.
Динамика и развитие на антропогенизираните ландшафти.
Селскостопанска антропогенизация.
Горскостопанска антропогенизация.
Промишлена антропогенизация.
Рекреационно-туристическа антропогенизация.
Антропогенизирани ландшафти от добивната промишленост.
Същност на мониторинга на антропогенизираните ландшафти.
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