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Двамата автори на учебното пособие разработиха учебната
програма на курса „Ландшафтна география на България“ и от самото
начало на курса до момента четат лекциите. Курсът е четен до пенсионирането му от проф. Ангел Велчев, а след това го поема доц.
Никола Тодоров.
Предложеното за рецензиране учебно пособие включва поголяма част от предвидения в учебната програма материал по дисциплината „Ландшафтна география на България“, четен в последната година на обучение на бакалавърската степен на специалност
География. Той е специализиран и предвиден за задълбочаване знанията на студентите в тази специалност, но успешно може да се
използва и от студенти, изучаващи природни науки – биолози, еколози,
геофизика, ландшафтно планиране, лесотехнически науки и пр.
В пособието се разглеждат проблемите на природните и природно-антропогенни системи – тяхната поява, развитие и съвременно
състояние в страната. Целта е постигната чрез разглеждане на геосистемите във вертикално отношение – от низинните ландшафти и
се стигне до най-високите субнивални и алпийски ландшафти у нас.
За да бъдат изяснени и аргументирани проблемите във връзка с
проучването на състоянието, развитието и съхраняването на тези
ландшафти, задълбочено се разглеждат въпроси като: палеогео209

графска обстановка, кватернерно развитие и факторите, обуславящи
това развитие. Внимание е отделено на въпросите, свързани с факторите на средата, както и антропогенния натиск върху тях. Специално място е отделено на възстановителните процеси, както и на
редица „горещи точки“ в страната, довели до появата на редица деградационни процеси в природата.
За да бъдат решени научно тези проблеми, авторите разглеждат в исторически аспект развитието на ландшафтознанието у нас,
съвременните ландшафтно-екологични проблеми, въпросите, свързани с картирането и картографирането на ПТК, степента им на
устойчивост и пр.
В своя анализ и синтез на разгледаните проблеми, авторите
използват редица удачно подбрани карти и картосхеми, както и други
технически способи, като цяло коректно са цитирали използваната
литература, която е ползвана. Ценното е използването на редица
техни лични материали в резултат на собствени теренни изследвания
за сравнително дълъг перид от време – над 30 години научна и преподавателска дейност.
Някои от забележките ми са свързани с цитиранията, трябва
да се уточнят точните произведения, автори и издателства. Считам,
че повече биха могли да бъдат фотографиите в пособието, отразяващи разглежданите процеси. Би могло да бъде използван и побогат статистически материал, с цел задълбочено отразяване на
съществуващите ландшафтни комплекси и техните качествени и
количествени характеристики. Малко са и аерокосмическите снимки
и материали.
Към учебното пособие е приложена и ландшафтна карта
(М 1: 1 000 000), съставена от авторите, което обогатява поднесения
материал и го обвързва с конкретни територии.
В заключение ще изтъкна, че предложеното пособие отговаря
на поставената цел и разгледани теми в учебния план на дисциплината
„Ландшафтна география на България“ и е полезно и необходимо за
обучението на студентите.
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