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APPLICATION OF GIS IN STUDYING THE RELIEF
OF THE GERLOVSKO SUBSTRUCTURAL DECLINE
Abstract: The paper describes modern GIS technology and its capabilities to create a set of maps with which it
can define an abstract model of the topography (or parts thereof - slopes, river waves, etc.). Various
interdisciplinary and highly qualified specialists in the fields of informatics and geography and related hardware
and software (GIS computer programs) are required to prepare different elevation models. On this basis, the
proposed algorithm is the preparation and development of a Digital Model of Elevation, it is transferred to the
area of Gerlovsko substructural decline.
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Увод

В

предложения труд се представя комплексно изследване чрез ГИС технологиите
на формите на релефа в Герловското субструктурно понижение. Този подход
дава възможност за интеграция, анализ и синтез на научните знания от различни
области на науките за Земята.
Актуалността на изследването произтича от факта, че почти липсват научни трудове,
представящи графични приложения и модели, изготвени чрез ГИС за този район от страната.
Обектът на проучване - Герловското субструктурно понижение, се изследва като
самостоятелна форма на релефа, разположена между периплатформената част Мизийската
плоча (Предбалканското блоково стъпало) и верижната структура на Стара планина.
Предмет на изследване са формите на релефа в субструктурното понижение,
представляващи морфоложки израз от взаимодействието на ендогенните и екзогенните процеси
в условията на разнообразен литоложки субстрат.
Целта на изследването е да се изяснят характеристиките на релефа в Герловското
субструктурно понижение и съставните му части, чрез използване на приложен софтуер на
ГИС.
Граници на изследваната територия
Границите на Герловското субструктурно понижение се бележат: на северозапад – от
Лиса планина (вр. Големия Сакар - 1054 m), на юг - от Котленско-Върбишка планина (вр.
Разбойна - 1128 m), на север и североизток – от Преславска планина (вр. Голяма Въшкадалница
- 723 m) и Драгоевска планина (вр. Отъка – 609 m). На запад Герловското субструктурно
понижение се огражда от продълговатия Омуртагов рид (627 m.), свързващ Преславска с Лиса
планина, а източната граница преминава по ридове: Таукчия, Дурабалия, Узундже бурун,
Гьокчекайрак, Ара бурун и завършва с височината Калето (535 m).
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В посочените граници Герловското субструктурно понижение e с дължина от запад на
изток - 35 кm, ширина 18-20 кm и приблизителна площ 630 кm2.
Методика на изготвяне на графичните приложения
За решаване на поставените задачи се използва ArcGIS-10.1[4] с цифров модел на релефа
на България - DEM (Digital Elevation Model) с 50 метра разделителна способност (клетка 50 х 50
m.). Изискването за точност на цифровия модел е резолюцията му да не е по-малка от 100 м,
което в конкретния случай е изпълнено като условиe.
Използван е HILL 50, за светлосенки на релефа и ГИС интергриран модел на различни
компоненти от Басейновите дирекции за територията на България - JICA (Japan International
Cooperation Agency). [5]
Изготвяне на карта на геологията на Герловското субструктурно понижение
Литолого-стратиграфските проучвания в региона, включващи и територията на
Герловското понижение, са обобщени в Геоложка карта на България – М 1:100 000, картен
лист – Шумен 1:100 000. [2]
При изготвянето на геоложка карта на Герловското субструктурно понижение са
дигитализирани отделните видовете скали и тяхната възраст в слой полигони с атрибути площ
(area), наименование, код (ID), въведени в атрибутивна таблица. Интегрирани са данни от JICA
с подслоевете: A_BgSettle_Point (Точково представяне на населени места) от слой
Administrative (Административни); подслоевете H_BgRiver (Реки) от слой Hydrography
(Хидрография) и O_BgGeology (Геология) от jica_core_db.mdb. (Фиг. 1)

Съвременият морфоложки облик на Герловското субструктурно понижение се
предопределя от плацидните структури на мезозойско-неозойската надстройка на южната
периплатформена част на Мизийската плоча и Източния Предбалкан, свиващите напрежения,
предизвикали блоково-гънково възкачване и формирането на Преславско-Драгоевска планина
на север, последвалите разтягащи напрежения, колебанията на ерозиония базис на Черно море
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от изток и нееднаквата устойчивост на денудация на литоложкия субстракт в обхвата на
понижението.
Процентно съотношение на скалните комплекси е представено с кръгова диаграма (Фиг.
2). По неравното дъно на Герловското субструктурно понижение се разкриват пясъчници и
песъчливи мергели (Камчийската свита), както и мергели и глинести мергели с прослойки от
пясъчници (Горнооряховската свита).
По северните склонове на Котленска и Върбишка планина се наблюдават скални
комплекси с типичен флишки характер - триаски, юрски, кредни и палеогенски. Преобладава
алтернация на конгломерати, пясъчници, алевролити и мергели.
Тясна ивица от пясъчници формира южната моноклинална рамка на ПреславскоДрагоевската планина, заменени в подножието с мергели (Горнооряховска свита). Тези
пластове оформят серия от плитки гънки (антиклинали и синклинали с наклони от 25° до 60° в
посока юг и югозапад), заемащи основата на Герловското понижение. Пясъчниците са поустойчиви на денудацията и на много места оформят заоблени и отвесни скални откоси.

Карта на експозиция на склоновете на Герловското субструктурно понижениe
Експозицията на склоновете е важна характеристика на релефа. Тя разкрива посоката на
развитие на формите на релефа с техните вътрешни особености, като дължина и широчина на
склона, както и промяна на тяхното съотношение. При значителна обезлесеност и разкритие на
скалите и почвите чрез картата на експозицията на склоновете могат да се направят
научнообосновани изводи за темпа на денудация и акумулация, като се отчита, че южните
склонове за нашите географски ширини се огряват от Слънцето значително по дълго.
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Експозицията на склоновете предопределя и възможността за развитие на определени
растителни съобщества и културни растения.
При изготвяне на картата на експозицията на склоновете на Герловското понижение (Фиг.
3) се използват функциите: Spatial Analyst/ Reclass/Reclassify/ Summary statistics.
Операциите, които се отнася до определяне на експозицията на склоновете се извършват
в логическа последователност чрез функциите: Spatial Analyst Tools/ Surface/ Aspect
Карта на действителните наклони в района на Герловското понижение
Една от най-важните характеристики на формите на релефа, представляваща синтетичен
количествен показател, който може да се използва в научните изследвания така и практиката, е
склоновия наклон. Картите на наклона на склона са с висока информативност за
пространствените геоморфоложки системи. При проучването на релефа на Герловското
понижение (Фиг. 4; 5) е използван ГИС метода - Interpolate to raster–slope.

APPLICATION OF GIS IN STUDYING THE RELIEF
OF THE GERLOVSKO SUBSTRUCTURAL DECLINE

ROSITSA LAZAROVA, DIMITAR VLADEV 287-294

290

Карта на земното покритие на Герловското субструктурно понижение
Чрез изготвяне карти на земното покритие за един и същ район през определени
интервали от време, могат да се проследят измененията в антропогенни обекти, земеделски
земи, гори, полуестествени площи, влажни зони и водни обекти. Такива карти са полезни освен
при изследване на релефа и за специалисти, работещи в областта на биоразнообразието и
екосистемите. Нивото на информационна точност в тези карти е високо и те са надеждни при
различни анализи. При изготвянето на карта на земното покритие на Герловското понижение
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(Фиг. 6; 7) са използвани данни от JICA, с подслоевете O_BgCorine (Земно покритие),
H_BgRiver (Реки) и H_BgLake (Езера).

Геоморфоложка характеристика
На територията на Герловското субструктурното понижение преобладава хълмисторидов денудационен и нископланински релеф. По неравното дъно на понижението се открояват
плоските ридове с посока запад-изток и височина около 280-360 m. Западната склонова част се
отличава с нископланински релеф, който на изток и север постепенно прелива в хълмисторидов.
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В Герловското субструктурно понижение и склоновете на обграждащите го форми на
релефа могат да бъдат отделени следните хипсометрични пояси:
- до 200 m – низинен (2,5 %),
- от 200 до 300 m – равнинeн (21,9 % ),
- от 300 до 600 m – хълмист (57,2%),
- от 600 до 1000 m – нископланински (18,0%),
- над 1000 m – среднопланински (0,4%);
Основата на Герловското субструктурно понижение е развита в хипсометричния пояс от
200 до 400 m.
Дълбочината на ветикално разчленение показва най-ниски стойности от 25-50 m/km2 по
заравнените участъци на Герловското понижение, а стойности от 50-100 m/km2 се откриват по
склоновете на речните долини с надморска височина от 250-300 m. По посока на Преславска,
Драгоевска и Лиса планини вертикалното разчленение нараства до 300-400 m/km2. Стойностите
на хоризонталното разчленение от порядъка на 0,5-1 кm/km2 се отчитат по билата на
заобикалящите понижението планини, нарастващи до 2,5 km/km2 по ограждащите понижението
склонове [3].
Най-високи стойности на наклоните (над 25°) се отчитат по северните склонове на
Котленска и Върбишка планини, а най-ниски 1-3° в заравнените участъци и до яз.“Тича” (Фиг.
4).
В хидроложко отношение Герловското понижение се отнася към водосбора на р. Голяма
Камчия, която в горното си течение носи името Тича (спомената за пръв път в Омуртаговия
надпис – 822 г.). Хидрографската мрежа се отличава с центростремителен план, като
приточните реки са насочени към главната отводнителна артерия – река Тича. По-големи
нейните притоци са: Герила, Елешница, Палиса, Вардунско дере, Чотуклудере, Хасърлък, Равна,
Колчидере, Плаковска и Злостенска река.
По най-високите оградни части, затварящи понижението, върху хетерогенен скален
субстракт, на различна височина се открива инициална денудационна повърхнина: по билото на
Преславска и Драгоевска планина - на височина 600-800 m.; Ришки рид – на 500-600 m.; в
теменните части на Лисецко-Омуртагския блок - от 700-800 до 850-950 m.; в Омуртагския рид на 550-500 m.; по билото на Котленско-Върбишка планина - на височина 900-1000 m,
понижаваща се в източна посока до 700-800 m.
Във вътрешността и по склоновете на Герловското субструктурно понижение са развити
две подножни плиоплейстоценски нива [1]. По генезис те са предимно ерозионни и по-рядко
акумулативни. Разкриват се по заливовидно вдаващите се към понижението наклонени
склонове на височина от 320-400 m за високото и 250-300 m за ниското вилафранкско ниво. Пониските нива се наблюдават на много места по вторичните вододелни пространства на
притоците на р. Тича. Те са предимно ерозионни.
Интензивността на ерозионно-акумулативните процеси и тектонските движения през
кватернера се определя по броя и разположението на речните тераси в речните долини.
Откриват се до пет надзаливни и две заливни речни тераси.
Изводи.
1. Чрез използването на ГИС метода се разкриха морфографските характеристики на
проучваната територия – наклон, експозиция на склоновете и земното покритие. Беше
съставена също геоложка карта на Герловското субструктурно понижение.
2. Детайлното проучване на морфометричните особености позволи да се определи
степента на влияние на различните фактори върху формирането на съвременния релеф в
Герловското субструктурно понижение.
3. Анализът на геоложките особености на района на Герловското понижение в съчетание
с изготвените чрез ГИС метода морфометрични карти помогна да се допълни и аргументира
геоморфоложкия анализ.
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4. Картните приложения са основа за актуално прогнозиране на ерозионните, карстовите,
свлачищните и срутищните процеси в обхвата на Герловското понижение.
5. Изготвените карти могат да се използват също като аналитичен материал при различни
природно- и икономгеографски проучвания за територията на Герловското понижение.
* Izsledvaneto e finansirano po Proekt № RD-08-103/06.02.2017 g., “Nauchni izsledvaniya” na
Shumenskiya universitet.
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