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Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и
реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуща самостоятелна работа /контролно
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% от оценката
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Анотация на учебната дисциплина:
Целта на дисциплината е да се задълбочат знанията, получени при изучаване на
дисциплините Ландшафтна екология и Природна география на България, на
студентите, подготвящи се за специализация в областта на ландшафтната екология и
опазването на природната среда.
В учебния материал са включени някои теоретични въпроси, имащи пряко отношение
към проблемите за структурата, функционалните особености и диференциацията на
естествените и антропогенно изменени ландшафти на територията на България и
съседните й територии. Анализират се ключови положения, свързани с факторите и
закономерностите на ландшафтна диференциация на нашата територия. С подчертано
внимание се разглежда методологията за разработка на класификационните системи и
създаването на различни по цел и предназначение ландшафтни карти, включително
регионални картосхеми на България. Анализират се проблемите на ландшафтната
регионализация на територията, базирана на диференциацията на източната част на
Балканския полуостров, и някои нейни практически аспекти.
Съществено място в курса е отделено на характеристиката на основните класове,
типове и подтипове ландшафти, на базата както на хоризонталното им разположение,
така и на тяхното височинно простиране. Обръща се специално внимание на
геофизичните и геохимичните особености на ландшафтите, както и на антропогенните
им трансформационни състояния.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
 Да имат достатъчен обем от знания по геоморфология, хидрология и
климатология, обща геология.
 Да са усвоили материала по Природна география на България и Природна
география на Европа.
 Да могат да правят анализ на научна публикация.
 Да могат да изработват картографски материали и съответно да анализират
такива.
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:
 Основните фактори и закономерности на ландшафтната диференциация на
България на фона на общите закономерности за Балканския полуостров и
Европа
 Класификационни схеми и разработени ландшафтни карти на страната и нейни
представителни райони
 Особености в структурата, динамиката и развитието на ландшафтите по
класове и типове
2. ще могат:
 Да извършват теренно полева работа по изследване на ландшафтната структура
 Да правят анализ и характеристика на ландшафтен регион
 Да разработват ландшафтни карти и придружаващите ги графични материали
Учебно съдържание
№ Тема:
ЛЕКЦИИ
1 Развитие на ландшафтознанието в България. Основни етапи и
съвременни направления. Главни цели и задачи.
2 Методология на ландшафтоформирането и ландшафтната
диференциация на България. Фактори и закономерности за
ландшафтната диференциация в България. Принципи и методи на
картирането и картографирането на ландшафтите в България.
Класификационни системи на ландшафтите и ландшафтни карти
на България.
3 Клас равнинни ландшафти: низинни, равнинни и хълмисти
ландшафти в България. Низинни ландшафти – формиране,
еволюция, структура, разпространение и съвременно състояние.
Антропогенни проблеми. Равнинни и хълмисти ландшафти –
диференциация, развитие, структура и съвременно състояние.
4 Клас планински ландшафти. Нископланински ландшафти –
формиране, развитие, териториална диференциация, вертикална
структура и съвременно състояние. Среднопланински ландшафти
– формиране, развитие, вертикална структура, разпространение и
съвременно състояние. Високопланински ландшафти – височинна
диференциация, основни подтипове ландшафти, структурни
особености, ландшафтно-екологично състояние.
5 Ландшафтно райониране на България. Принципи и методика на
природните
районирания
на
България.
Основни
физикогеографски и ландшафтни схеми. Таксономични системи и
ландшафтни региони на България. Характеристика на
ландшафтните области.
6 Приложни аспекти на резултатите от ландшафтните изследвания в

Хорариум
2 часа

6 часа

6 часа

6 часа

6 часа
2 часа
3

България. Използване и опазване на съвременните ландшафти в
различните сфери на стопанството.
7 Защитени природни обекти в България и ландшафтен мониторинг.
УПРАЖНЕНИЯ (СЕМИНАРНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ)
1 Сравнителен анализ на понятията ландшафтна география,
регионална география, ландшафтна диференциация, ландшафтен
регион, потенциални и съвременни ландшафти.
2 Подходи, принципи и методи за разкриване на ландшафтните
особености на различни териториални единици в България.
3 Сравнителен анализ на класификационни ландшафтни системи и
ландшафтни карти на България.
4 Сравнителен анализ на ландшафтни регионализации на България.
Приложни аспекти на ландшафтната регионализация на България.
5 Анализ на ландшафтната структура на представителни региони в
България. Специфика на ландшафтоформиращите фактори и
процеси. Ландшафтни граници и ландшафтни съседства.
Структура, динамика и развитие на ландшафтите.
6 Съставяне и оформяне на регионални ландшафтни картосхеми.
7 Разработване на вертикални структури на различни типове
ландшафти в България.
8 Обработка на данни, съставяне и оформяне на ландшафтни
профили на планински и равнинни територии в България.
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Въпрос
Развитие на ландшафтознанието в България.
Влияние на основните географски закономерности за формиране
съвременната ландшафтна структура.
Фактори за ландшафтна диференциация.
Принципи и методи на картиране и картографиране на ландшафтите.
Основни класификационни схеми, използвани в България.
Ландшафтни карти. Видове ландшафтни карти.
Низинни ландшафти.
Равнинни ландшафти.
Хълмисти ландшафти.
Нископланински ландшафти.
Среднопланински ландшафти.
Високопланински ландшафти.
Принципи и методи за извършване на природни районирания на България.
Основни физикогеографски и ландшафтни схеми. Таксономични системи.
Кратка характеристика на ландшафтните провинции и области.
Приложение на ландшафтните изследвания в стопанството.
Защитени природни обекти и ландшафтен мониторинг.
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