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1.19.1. Структура на ландшафта 
В План 1 на ПП Витоша е установено, че в своите естествени граници планината образува самостоятелен 
ландшафтен район (Регионално ландшафтно райониране, Петров 1997) и попада в следната структура: 
В. Южнобългарска планинско-котловинна ландшафтна област, 
IX.Витошко-Ихтиманска ландшафтна подобласт, 
59. Витошки ландшафтен район. 
Във вертикално отношение територията на ПП е разположено по следният начин:  
– в нископланинския пояс – 12%, 
– в среднопланинския – 62%; 
– във високопланинския пояс – 26%. 
Редуването отдолу нагоре във височина на основни групи ландшафти според Типологичното ландшафтно 
райониране (Петров, 1997) е следното: 
• Група ландшафти на среднопланинските широколистни гори на масивни и метаморфни скали.  
• Група ландшафти на среднопланинските иглолистно-широколистни гори на масивни и метаморфни скали.  
• Група ландшафти от високопланинските иглолистни гори на интрузивни скали.  
• Група ландшафти на високопланинските иглолистни гори на вулканични скали.  
• Група ландшафти на високопланинските формации от единични дървета, клекове и храсталаци на 

интрузивни скали.  
• Група ландшафти на високопланинските субалпийски ливади и храсти на интрузивни скали.  
• Група ландшафти на високопланинските алпийски ливади на интрузивни скали.  
• Група ландшафти на планинските скали и сипеи в структурно-ерозионен релеф.  



 АКТУАЛИЗИРАНА СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТА 
 За подробно изучаване на вертикалната и хоризонталната структура на ландшафтите на територията на 
ПП Витоша се използват йерархични класификации. Мащабът, в който са разработени регионалното и 
типологичното ландшафтно райониране на България е 1:400 000. За по-подробно характеризиране на структурата 
на ландшафтите от територията на ПП Витоша се прилага по-подробна система за класифициране – по вид на 
земно покритие. Видът на земното покритие дава физиономията на ландшафта и е относително траен във времето. 
 За определянето структурата на ландшафта се използва ландшафтно-екологичния подход, който 
включва анализ и синтез на компонентите на ландшафта.  
 Възприема се схващането, че съвременните ландшафти са продукт от взаимодействието между 
природни и антропогенни фактори, т.е. определената ландшафтна структура на ПП Витоша е вторична.  
Определени се следните относително еднородни ландшафтни единици н ниво вид ландшафт – горски, ливаден, 
аквален, скален, аграрен и антропогенен ландшафт.  
При проведените теренни проучвания и разговори с посетителите на парка, този вид схващане за ландшафтната 
структура се оказва най-лесно разпознаваем, тъй като видът на земното покритие дава физиономията на 
ландшафта, неговият външен облик, като същевременно е относително траен във времето. 
 В рамките на получените относително еднородни ландшафтни единици – вид ландшафт, се отделят по-
малки ландшафтни единици – подвид ландшафт, като се използват показатели характеризиращи релефа 
(надморска височина, изложение и наклон), почвообразуващи скали, почвен тип, показатели за насажденията 
(състав, възраст, бонитет, състояние и строеж).  
 Получените най-малки класификационни единици са относително хомогенни по състав, по 
морфологична структура, имат общ произход, функциониране и еволюция. 



 Вид ландшафт горски 
Физиономичен компонент в този ландшафт е горско-дървесната растителност. Тя е силно повлияна от характера на 
климата, особеностите на релефа и скалната основа и антропогенната дейност извършвана в близкото минало. 
Преобладаващата част от насажденията са смесени и или чисти широколистни и по-малка част иглолистни. 
Разположен е изцяло в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни на Мизийска горско-растителна 
област. Тъй като територията на ПП Витоша се характеризира с голямо разнообразие на ландшафт горски, за по-
подробното му описание се предлага разделянето му по вид и произход на дървесната растителност. Разделя се на 
следните подвидове ландшафти: 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ ШИРОКОЛИСТЕН ВИСОКОСТЪБЛЕН 
Визуалният облик се формира основно от чисти и смесени насаждения на об. бук, бяла бреза и об. габър с 
участието на черна елша, трепетлика, цер и други.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ ШИРОКОЛИСТЕН ИЗДЪНКОВ 
Физиономичните характеристики на този ландшафтен подвид се формират от чисти и смесени насаждения от об. 
бук, и по-малка част от чисти и смесени насаждения на об. габър, дъбове, бяла акация и бяла бреза.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ ИГЛОЛИСТЕН С ЕСТЕСТВЕН ПРОИЗХОД 
Тук физиономичните характеристики се определят от участието на чист или смесени насаждения на об. смърч, бял 
бор, бяла мура и черен бор. Насажденията заемат много стръмни и стръмни, по често на сенчести и по-рядко на 
припечни склонове от 850 до 1900 m н.в. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ГОРСКИ С ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ 
В структурата на тази разновидност на горския ландшафт участват иглолистни култури чисти или смесени на бял 
бор, об. смърч, черен бор, об. ела и мура с участието на зелена дугласка.  
 
  



Естетическото въздействие на ландшафт горски се характеризира с физиономичност и динамика. Основният 
физиономичен компонент е горско-дървесната растителност. Динамиката зависи от промените в горските 
фитоценози и може да има ежедневен цикъл (сутрин, обед и вечер, при това със светлосенките) и сезонен цикъл 
(пролетен, летен, есенен, зимен, когато зрителното въздействие е различно).  
Въздействието от смяната на сезонните цикли е най-чувствително при ландшафт горски широколистен, поради 
вегетационните особености на широколистните видове.  
С много високи естетически качества се оценяват горски ландшафти, в които основен физиономичен и структурен 
елемент са високостъблени насаждения на об. бук, бяла бреза и иглолистни видове. Тези ландшафти се 
характеризират със сезонна динамика.  
Особено силно е естетическото въздействие на об. бук през зимния сезон, когато сивата кора на стъблата му 
контрастира с зеления цвят на иглолистните видове, а също така и бялата кора на стъблото на бялата бреза на фона 
на иглолистни видове през лятото. Впечатляващо красиво е и есенното обагряне на листата на об. бук, което също 
контрастира на фона на иглолистните гори от територията на ПП Витоша. 
  



  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ НА ХРАСТАЛАЧНИ КЛЕКОВИ ФОРМАЦИИ 
Поради своя специфичен облик и функции над горната граница на гората клековите формации могат да се отделят 
като самостоятелна ландшафтна разновидност. Макар и малко по площ тези ландшафти имат водоохранно, 
противоерозионно и естетическо значение.  



Вид ландшафт ливаден 
Това са природно-териториални комплекси, в които отсъства дървесна растителност. При тях 
физиономичен белег за ландшафта са ливадните тревни съобщества. В зависимост от 
ползването им в миналото те се разделят на две разновидности – ливадни ландшафти и 
ландшафти на високопланинските пасища. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ НА ВИСОКОПЛАНИНСКИ ПАСИЩА 
Представляват открити тревни пространства с вторичен произход.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ ЛИВАДЕН 
Формира сe от поляни и просеки в средния планински и високопланинския пояси, до 2200 m н. 
в. Ландшафтът се характеризира с открити тревни пространства с вторичен произход.  
Вид ландшафт аквален 
Водещ и физиономичен компонент в ландшафт аквален са повърхностните води. От 
разновидностите на ландшафт аквален, на територията на ПП Витоша се срещат: 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АКВАЛЕН ЕЗЕРЕН 
В структурата му участват естествени езера, които са със сезонен характер. Форимарт се 
основно в следствие на интензивното снеготопене. В структурата на този ландшафт влизат и 
няколко микроязовира 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АКВАЛЕН БЛАТЕН 
В структурата му участват мочурищата от територията на ПП 



Вид ландшафт скален 
Този ландшафтен вид е формиран от открити на повърхността скали в територията на ПП Витоша. Изграден е 
само от един ландшафтен компонент, който е с водеща и физиономична функция.  
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН МАСИВЕН ИНТРУЗИВЕН – В структурата му участват габро, 
диорит, сиенит и монцонит. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН МАСИВЕН ЕФУЗИВЕН – В структурата му участва андезит. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН СЕДИМЕНТЕН СИЛИКАТЕН – В структурата му участват 
конгломерат и пясъчик. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН СЕДИМЕНТЕН КАРБОНАТЕН –варовик, мергел и доломит. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ СКАЛЕН МЕТАМОРФЕН СИЛИКАТЕН –амфиболитови шисти и гнайси. 
Ландшафт скален от територията на ПП Витоша образува твърде интересни и уникални релефни форми, които 
имат висока естетическа стойност. Със своята сезонна динамика скалните ландшафти повишат естетическото 
възприемане на парковата територия като цяло. През летните месеци отсъствието на растителната компонента 
засилва усещането за надмощието и силата на природата.  
 
 



През зимните месеци снежната покривка по върховете на Витоша омекотява визуалното 
възприемане на ландшафта, като същевременно контрастира с зеленият цвят на иглолистните гори. 
 



Вид ландшафт аграрен 
На територията на ПП Витоша се среща само една разновидност на ландшафт аграрен. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АГРАРЕН ПАСИЩЕН 
Заема територията на планинските пасища в средния планински и високопланинския 
пояси от 1000 до 2150 m н.в.  
 
Вид ландшафт антропогенен 
В зависимост от вида на антропогенната дейност, която е оказала влияние за 
образуването им: 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕНЕН СЕЛИЩЕН 
Към него се отнасят природо-териториални комплекси, в които присъстват антропогенни 
елементи – сгради на заслони, хижи, планински вили, дворни места и други. 
 ПОДВИ ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕНЕН КОМУНИКАЦИОНЕН 
Включва различни категории пътища, включително горските, електропроводи, паркинги, 
ски писти и влекове. 
 ПОДВИД ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕНЕН ИНДУСТРИАЛЕН 
Заема ограничена площ на територията на бивши кариери. 





1.19.2. Естетически качества на ландшафта 
В План 1 е установено, че Природен парк Витоша изцяло притежава структурата на рекреационен 
ландшафт, като на редица места е силно повлиян от антропогенна дейност (пасища, почивни 
домове, хотели, хижи, вили и т. н.). Това се вижда и от Схема №16 – Оценка на територията с оглед 
рекреационно използване.  
С най-голяма рекреационно значение в План 1 на ПП Витоша са посочени горските ландшафти. Те 
служат за екологичен фон и носят естетически качества. Използват се за лятна и зимна рекреация, 
като движението се извършва по транспортните алеи, без да се навлиза в територията на горските 
ландшафти. Ливадните ландшафти са разположени мозаечно между тях. Като атрактивни са 
определени аквалните и скалните ландшафти. 
  
1.19.3. Културен ландшафт 
На Схема 14 – Съвременна (вторична) ландшафтна структура от План 1 на ПП Витоша е 
определена съвременната структура на ландшафтите. На нея се вижда степента на 
антропогенизиране на конкретни ландшафти, създадени с цел рекреация или друга стопанска 
дейност. По данни от таксационните описания са направени изводи за по-важни лесовъдски 
показатели на насажденията, като лесистост, средна възраст, среден запас, среден бонитет и др., 
както и на морфометричните показатели на релефа – надморска височина, наклон и изложения. 
Направена е и оценка на здравословното състояние на дървесната растителност, като е установено, 
че 60,9 % от залесената площ е в средно състояние. 
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