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Уважаеми десетокласници,

Ето така поети от различни времена са изразявали обичта си към своето Отечество. Възпявали са неговото 
славно минало и омайна красота. Възвеличавали са с вълнение неговата пъстрота. Използвали са чудни думи, за да 
докоснат нашите сетива и да ни разкажат, че Родината е само една – там, където всеки от нас се е родил, живял 
и усещал всяка нива и бразда, хляб и аромат, север и юг, небе и Балкан. Думи, които превръщат географията в 
поезия и поезията в география. Думи, които не могат да се опишат, без да се познава всяко кътче от неголямата 
шепа земя, наречена България.

Родинознанието е първото ни усещане и най-важното познание за света, в който живеем. Представяме ви 
географското познание за нашата природа, за материалната и духовната култура, съградена от народа ни. С 
това се надяваме, че не само ще обичате, но и ще опознавате още по-добре своята Родина. 

Авторите

Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

Иван Вазов, 1884

Земя като една човешка длан...
Но по-голяма ти не си ми нужна,
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.

Земя, като една човешка длан...
Но ти за мен си цяло мироздание,
че аз те меря не на разстояние,
а с обич, от която съм пиян!

Георги Джагаров, 1958

Малка е мойта родина –
шепа набрани, нагънати
шарени черги от ниви...

Но разтвори тази шепа,
гънка по гънка внимателно,
скат по скат, бразда по бразда...

И ще видиш тогава
как неизбродна, безкрайна е
тази шепа препълнена –
моята малка родина.

Блага Димитрова, 1965
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ОСНОВНИ СИМВОЛИ И РУБРИКИ
                      * –  по-особени думи, изрази и съкращения, които се използват в 

уроците. Значението им е представено в азбучния речник в края на 
учебника. 

     Въпроси и задачи – как да проверим дали сме усвоили знанията и уменията в урока

                    – кратка творческа задача

                    – полезно е да знаем

 
                 АрхиМЕДИЯ – любопитни факти и допълнителна информация към урока
                  

                     – електронни ресурси 
               към учебника:  arhimedbg.com/dopalnitelni-materiali/E_R_GEO
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Релеф на България. Главни морфоструктури7
Кои са ендогенните и екзогенните релефообразуващи процеси?

Фиг. 1. Релеф на България

Територията на България не е голяма, но се отли-
чава с изключително разнообразие на релефни форми 
– обширни низини и равнини, ниски и високи планини, 
котловини и речни долини (фиг. 1). Те възникват при 
взаимодействието между вътрешни и външни земни 
сили.

Ендогенни процеси и формиране на релефа 
Основните съставни елементи на земната кора са 

резултат от продължителното действие на ендогенни 
процеси – колебателни, нагъвателни, разломни, вул-
кански и др. Геоложката история протича в четири по-
следователни ери (табл. 1). 
През неозоя в земните недра на България се оформят 
няколко основни земекорни блока, наричани мор-
фоструктури (фиг. 2). Тяхната големина и геоложки 
строеж предопределят облика на релефа. Например 
Мизийската плоча е в основата на Дунавската равнина, 
а за фундамент на Стара планина служат Балканидите 
(фиг. 3). Подобна зависимост се наблюдава и при някои 
по-малки морфоструктури. Така планинският масив на 

Пирин е резултат от формирането на хорст, а речните 
долини на Струма и Места са развити върху грабени. 

С изключение на Краищидите, главните мор-
фоструктури в страната се простират от запад на изток.

Таблица 1. Геохронологична таблица
Ера Период Млн. години

Неозой
Кватернер 2
Терциер 70

Мезозой
Креда 70
Юра 60
Триас 40

Палеозой

Перм 55
Карбон 70
Девон 60
Силур 30
Ордовик 60
Камбрий 70

Докамбрий (Протерозой, Архай) 3 000

С
.
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Фиг. 3. 
Профил 
на релефа 
от север 
на юг

Фиг. 2. Главни морфоструктури в България

Височинен пояс % от територията
Низинен
(0 – 200 m) 31,4

Равнинно-хълмист
(200 – 600 m) 41,0

Нископланински
(600 – 1 000 m) 15,3

Среднопланински
(1 000 – 1 600 m) 9,8

Високопланински
(над 1 600 m) 2,5

Мизийската плоча представлява платформена 
морфоструктура с два структурни етажа. Долният е из-
граден от силно нагънати докамбрийски и палеозойски 
магмени и метаморфни скали. Над него са наслоени 
хоризонталните пластове на мезозойските и неозой-
ските седиментни скали в Дунавската равнина (фиг. 3).

Балканидите са изградени от гънкови и разлом-
ни структури, на които съответстват планински и 
котловинни редици като Предбалкан, Стара планина, 
Задбалкански котловини и Средногорие. На юг са раз-
положени големият грабен на Горнотракийската ни-
зина и заравнените масиви на Сакар и Странджа.

Краищидите са изградени от редуващи се анти-
клинали и синклинали, хорстове и грабени. На тях съот-
ветства мозайка от планини (Милевска, Руй, Конявска, 

Земенска, Верила и др.) и котловини (Пернишка, Радо-
мирска, Трънска, Кюстендилска и др.).

Рило-Родопският масив е типична блоково-разлом-
на морфоструктура, изградена от докамбрийски и палео-
зойски магмени и метаморфни скали. В резултат на ак-
тивни тектонски издигания се формират най-високите и 
обширни планини в България – Рила, Пирин, Родопи. По 
дълбоки разломни линии се образуват грабенови долини 
и котловини. Между тях се извисяват големи планински 
ридове. Използвайте фиг. 1 и дайте примери.

Особености на релефа в България
Средната надморска височина на България е 470 m. 

По-високи стойности се наблюдават в южните и западни-
те части на страната, а по-ниски – в северните и източни-
те. В страната се открояват пет височинни пояса (фиг. 4).

Релефното разнообразие на България дава широки 
възможности за стопанска дейност. Преобладаващите 
равнини и низини са предпоставка за интензивно зе-
меделие, развита транспортна и селищна мрежа. По-
голямата част от горските и хидроенергийните ресурси 
на страната са съсредоточени в планините. Същевре-
менно те затрудняват шосейното и жп строителство, 
развитието на растениевъдството и някои промишлени 
отрасли. 

Фиг. 4. Височинни 
пояси в България

А р х и М Е Д И Я
 •  Важно практическо значение за редица стопански дейности има от-

читането на показатели като вертикално и хоризонтално разчлене-
ние на релефа, наклон, експозиция на склоновете и др.

•  Най-силното земетресение в континентална Европа през послед-
ните два века е на българска територия. То става през 1904 г. в 
грабеновата долина на р. Струма при с. Крупник. Магнитудът му по 
скалата на Рихтер е 7,8, което предизвиква значителни разрушения 
и много жертви.

Въпроси и задачи:
1. Каква е хронологичната последователност на периодите от палео-
зойската до неозойската ера?
2. Дайте примери за връзката между морфоструктури и релефни фор-
ми в България.
3. Използвайте фиг. 1 и прокарайте мислена линия между Петрич и 
Силистра. Опишете  релефните форми, през които преминава тя. 
 Проучете влиянието на речните долини върху конфигурацията 

на пътната мрежа в България. Представете типични примери.

m




