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                               Родопи 
 

Релеф и полезни изкопаеми. Родопите са част от Македоно- Тракийския 

планински масив и са най- старата суша в България. Те се делят на два 

дяла,Западни и Източни Родопи, като западния дял е значително по-висок. 

Продължителното развитие на  Родопите е причина за образуването на 

различни полезни изкопаеми.С най-голямо стопанско значение са оловно-

цинковите руди и мраморите. 

Климат.Поради различната надморска височина климатът на Родопите е 

разнообразен. Над 1000 метра климатът е планински- с увеличаване 

надморската височина температурите се понижават, а количеството на 

валежите се повишава.Планинския климат в Западните Родопи няма някои 

типични черти поради влиянието на нахлуващите от юг въздушни 

маси.Средните температури са по-високи, а валежите са с пролетно- летен 

максимум.В Източните Родопи климатът континентално- средиземноморски, а 

валежите са предимно от дъжд с есенно- зимен максимум.  

Води. Водното богатство на областта е голямо. През територията на Родопите 

протичат  реки като Места и Арда.Водните ресурси  и релефа на Родопите  

позволяват изграждането на големи водни каскади и ВЕЦ.  Областта е богата 

също и на минерални води (Девин, Наречен, Варвара , Михалково,Рупите и 

др.), които са в основата за развитието на балнеоложки туризъм. 

Почви, растителност и животински свят.Край Места, където почвите са 

алувиални се срещат влаголюбиви растителни видове. Във високите планини 

почвите и растителността са височинно зонирани. По ниските склонове, върху 

канелени почви оформени смесени широколистни гори. В южните дялове  на 

Родопите има средиземноморски  видове: вечнозелен дъб, червена и 

дървовидна хвойна, бодливи храсти.  В по-високите части на планината 

преобладават  букови и иглолистни гори, растящи върху кафяви горски 

почви.Билните части са заети от планинско-ливадни почви покрити с ливади и 

пасища.Те са условие  за пасищно животновъдство.  Родопите се обитават от 

диви свине, сърни, мечки, диви кози, птици и др. В източните им части има 

представители на средиземноморските видове- чакали, влечуги и птици. 

  .Най-големият екологичен проблем на Родопите е  изсичането на горите,  

унищожаването на почвите и замърсяването на водите с тежки метали. 

 

Задача: Заменете цифрите със съответстващите им букви от българската 

азбука, за да получите името на най-високия връх Родопите. 

 

4 15 12 30 13    16 6 17 6 12 9 11 


