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Landscapes of Bulgaria  space structure
Още в самото начало авторите уточняват, че за характеристиката на ландшафтите ще се използва пространствено-времевият
анализ и синтез на ПТК. За всеки тип ландшафти допълнително са
прилагани теренно-картировъчни изследвания, проведени в различни
части на страната и в специално подбрани ключови участъци. База
за характеристика на типовете ландшафти е разработената през 1992 г.
ландшафтна карта на България в М 1: 500 000 от авторски колектив,
но по-късно тя непрекъснато е допълвана и коригирана. Също така
се предлага вариант на ландшафтна карта в М 1: 1 000 000. Също
така са проследени и антропогенните промени в исторически аспект.
В книгата последователно е разгледано в кратък преглед развитието на ландшафтознанието в България. Тук няма да се спирам,
защото от появата на ландшафтознанието до наши дни всичко е прегледано и отбелязано.
Доста задълбочено се разглежда ландшафтът като реалност.
Той се разглежда като част от географската обвивка и се състои от
природно-териториални и природно-аквални комплекси от различен
порядък. По-нататък се възприема определението на Е. Нееф, което
показва взаимозависимостите между явленията в географското
пространство. Смятам, че по-нататък представата за ландшафт се
разглежда наистина задълбочено и правилно и затова не смятам да
повтарям казаните неща, защото те подпомагат всеки начинаещ
изследовател да навлезе дълбоко в проблемите на ландшафтознанието.
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Отбелязани са елементарните структурно-функционални части
на природно-териториалните комплекси (геомасите) и тяхната
индексация по Беручашвили (1990). След тези предварителни теоретични разглеждания въобще по теорията на ландшафтознанието,
последователно се прави характеристика на ландшафтите. Авторите
при представяне на учебната програма на „Ландшафтна география
на България“ смятат като най-удачна форма за обща характеристика
да се представят ниво клас и подклас ландшафти, т.е. да се разгледат
в края на краищата особеностите на равнините и планините. Понататък се прави подробна характеристика като се започва с клас
равнинни и хълмисти ландшафти. По-нататък се разглеждат клас
планински ландшафти, които са разделени съответно на ниско
планински, средно планински и високи горско-храстови и накрая се
завършва с послеслов.
Предложената книга „Ландшафти на България“ с автори Н.
Тодоров и А. Велчев по своите особености съответства на нивото
на науката ландшафтознание в България. Има конкретни бележки,
свързани с геолого-тектонските особености, които са обсъдени с
авторите.
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