
                                                Родопи 
                                           (осми клас-11.04.2020) 

 

1. Географско положение, граници и морфохидрографски особености. На 

запад границата с Рила минава през долината на река Черна Места, Аврамовата 

седловина, Юндола и долината на река Яденица. 

      Различията в надморската височина, геоложкото развитие, вертикалните 

движения, скалите, ориентацията на планинските ридове в западните и източните 

части на планината дават основание  Родопите  да се делят на Западни и Източни. 

       Западните Родопи  са система от високи планински дялове, котловини и долинни 

разширения.  

       Източните Родопи  имат значително по-малка надморска височина. Преобладава 

височинния пояс от 200 до 600 м. 

2.Релеф и полезни изкопаеми .Родопите са с блоково- разломен строеж на 

земната кора. Образуването им е аналогично с образуването на Пирин, Рила и 

Осоговско-Беласишките планини. Релефът на Западните Родопи е средно и 

високопланински.Характерна особеност на тази част от Родопите е, че речните долини 

в горните си части са широки и слабо всечени, а в средните- дълбоки, със стръмни 

склонове и тесни легла, на места приличат на проломи.Нископланинският релеф на 

Източните Родопи  увеличава надморската си височина от север на юг,речните долини 

са широки,релефът е дълбоко разчленен със стъпаловиден характер поради слабата 

устойчивост на скалите на физично изветряне.Обезлесеността на по-голяма част от 

ридовете е предпоставка за силни ерозионни процеси. 

      Специфични форми за Родопите са уникалните скални образувания в резултат на 

изветрително-денудационни процеси в слабо устойчивите скали на Източните Родопи 

и в източните части на Западните Родопи.Най-известните от тях са” Каменната 

сватба” и Чудните мостове.  

  В  Западните Родопи са едни от най-интересните карстови форми в 

България:Ягодинската пещера, пещерата  “Снежанка”, Триградското ждрело. 



                                                                             
 

    В Западните Родопи с голямо стопанско значение са запасите от оловно-цинкови 

руди( Мадан, Рудозем, Лъки), а в Източните Родопи на нерудни полезни изкопаеми 

като азбест,перлит, зеолит. 

3.Климат и води.Климатът на Западните Родопи е планински. Близостта на 

Средиземно море, голямата широчина на Западните Родопи са причина за промяна на 

характеристиките на климатичните елементи. Температурата се променя с 

надморската височина, а валежите в северните части са с по-малки количества 

поради валежната сянка, в която попадат някои ридове. Режимът на валежите е с 

подчертан пролетно- летен максимум.  

    Валежите в Източните Родопи са предимно от дъжд. Много добре изразен е техният 

есенно- зимен максимум,който в съчетание с обезлесеността и активното физично 

изветряне е причина за големи речни прииждания.за регулиране на речния отток са 

изградени едни от най-големите язовири в България(яз. “Кърджали”,” Студен 

кладенец”, “Ивайловград”). 

Растителен и животински свят.Широко разпространение в Западните Родопи имат 

иглолистните гори представени от смърч, бяла мура, бял и червен бор 



    Източните Родопи се разпространи гори от дъб, а над тях и от бук. 

Средиземноморските видове са представени от червена хвойна, зеленика, космат дъб 

и др. 

    От животинския свят преобладават средиземноморските видове- чакали, влечуги и 

птици. 

4.Стопанска усвоеност. Геоекологични проблеми. Наличието на оловно-

цинкови руди, на нерудни изкопаеми, значителния хидроенергиен потенциал и 

иглолистната растителност формират  Родопите като район на цветната металургия, 

енергетиката ,дърводобивната и дървообработващата промишленост.В Родопите има 

условия за развитие на животновъдството по билните заравнености, за отглеждане на  

тютюн в Източните Родопи ,където обаче има проблем със  силното развитие на 

почвената ерозия.Има чудесни предпоставки за туризъм, отдих, балнеолечение, 

спелеоложка дейност. 

   Основните екологични проблеми в района са свързани със замърсяването с тежки 

метали на реките, почвите и унищожаването на  растителния свят.  

 

Въпроси и задачи: 

1.Какъв е климатът в Западните Родопи?(оградете верния отговор) 

а. умереноконтинентален 

б. преходноконтинентален 

в.планински 

г.средиземноморски 

2.Довършете изречението. 

С най-голямо стопанско значение от полезните изкопаеми в Източните Родопи 

са………………………………………………………………………….. 

3.Оградете природните забележителности намиращи се в Родопите. 

 Райското пръскало, Триградското ждрело, пещерата “Духлата”,” Каменната сватба”, 

Ягодинската пещера, Искърският пролом 

4.По хидрограмата на река Арда дадена долу,определете през кой сезон или сезони е  

максимумът на  водния оток на реката.Запишете отговора под или до хидрограмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


