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Въведение

Ерозията на почвата е световен екологичен проблем, който засяга в
различна степен голяма част от територията на България.

За да се смекчи нейното влияние най-често се използват различни
дейности, като спазване на добри земеделски и екологични практики и
прилагане на различни модели за оценка.

Основна цел на изследването е да се приложат съвременни методични
подходи за оценка и картиране на риска от ерозия в представителен планински
водосбор.

Приложени са два методични подхода - единият е разработен за горските
територии, базиран на възможностите на ГИС (Методиката), а вторият подход е
метода на Гаврилович, който е метод за оценка на ерозията и седиментния
(наносен) отток, разработен за условия, близки до тези на страната ни.

Обект на изследването

Обект на изследването е риска от ерозия в река Отовица, която е планински
водосбор, част от водосбора на река Струма.

Карта на местоположението на водосбора на река Отовица

Метод на работа

Прилагане на методиката
-Оценка на потенциален и действителен риск от ерозия - само за горските
територии;
-Приложена е „Методика за изготвяне на национална дългосрочна програма за
защита от ерозия и порои в горския фонд” (2009);
-Влиянието на валежите върху развитието на ерозията е оценено чрез индекс на
дъждовете (R фактор);
-Индексът на почвата (Is) е определен за всеки подотдел;
-За оценка на топографския фактор (наклон на склоновете) е използван
дигитален модел на терена (DEM);
-Потенциалният риск от ерозия на почвата се определя като произведение от
ерозионния индекс на дъждовете, индекса на наклона и индекс на почвата;
-За оценка влиянието на растителността се използват данни от
Лесоустройствените проекти;
-Действителният риск от ерозия на почвата се определя от произведението на
индекса на потенциален риск и индекса на растителната покривка в 6 степенна
скала.

Прилагане на метода на Гаврилович
- Определя средното количество ерозиран материал в хидрографската система
на планински водосбори.
-Методът включва количествени параметри, които служат за изчисляване на
нивата на ерозията.
Основното уравнение е:
W = T ⋅ H ⋅π ⋅ ( √Ζ3 )⋅ F
Където:
T - температурен коефициент на площа

T= 0,1

t′- средна годишна температура в º C;
Hgod - среден годишен валеж в mm;
Z - коефициент на ерозията на речния басейн;
Z=Y.Xа.(φ+√Isr), коефициентите Y, Xа и φ, се определят от таблици
F - площ на водосбора, km2.

Резултати

Водосбор
Отовица

Характеристики Мярка 
Площ km² 33,66

Дължина на основното течение km 17,05
Средна надморска височина m 1587,6

Среден наклон ⁰ 18,27

Разпределение по 
наклон на склоновете

< 10 ⁰

%

24,72
11–20 ⁰ 2,20
21-30 ⁰ 28,4
>30 ⁰ 44,68

Разпределение по 
изложение на 
склоновете

припечни (Ю, ЮИ, ЮЗ, З)
%

35,83

сенчести (С, СЗ, СИ, И) 64,02
равни места 0,15

Гъстота на хидрографската система km/km² 1,14

Прилагане на Методиката

Основни характеристики на водосбора на река Отовица

Потенциален риск от 
ерозия

Разпределение на 
горските територии

Индекс Степен Площ, 
кm 2 Площ,%

1 Слаб 1,9 25,23

2 Среден 4,2 55,78

3 Силен 1,43 18,99

Общо площ 7,53 100

Действителен риск от 
ерозия

Разпределение на 
горските територии

Индек
с Степен Площ, кm

2 Площ, %

1 Мн. Слаб 1,13 15,01
2 Слаб 2,58 34,26
3 Слаб до среден 1,83 24,30
4 Среден 1,01 13,41
5 Среден до силен 0,76 10,09
6 Силен 0,22 2,92

Обща площ 7,53 100

Действителен риск от ерозияПотенциален риск от ерозия

Степени на 
ерозията Площ, km2 %

I 16,15 47,98
II 1,73 5,14
IV 15,78 46,88

Общо 33,66 100

Прилагане на метода на Гаврилович

Z за целия водосбор Z за горските територии

Степени на 
ерозията Площ, km2 %

I 0,45 5,98
II 0,12 1,59
IV 6,96 92,43

Общо 7,53 100
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Изводи

Общата оценка на риска от ерозия във водосбора на Отовица при
прилагане на Методиката е „среден” риск от потенциална ерозия и „слаб до
среден” риск от действителна ерозия. И при двете оценки се наблюдава
значително участие на териториите от високите степени на риск, което
заедно с условията във водосбора, информацията за предходни
прииждания с щети и очакванията за увеличаване на годишното и
сезонното разпределение на валежите е показател за необходимостта от
предприемане на навременни и адекватни мерки.
Чрез прилагането на метода на Гаврилович, интензивността на ерозията в

горските територии се определи като „слаба“. За целият водосбор
териториите с „много силна“ и „слаба“ ерозия са почти с еднаква площ,
като интензивните процеси са в горната му част, където основно са голи
скали и планински пасища.
И двата метода са подходящи за прилагане в планински водосбори. Имат

приблизително сходни входни параметри, но ако при Методиката се
използват данни от горскостопанските планове, при метода на Гаврилович
се използва експертната оценка при определяне на част от параметрите, с
които се изчислява коефициента Z.
Резултатите и от двата методични подхода могат да се използват при

разработване на различни мерки и стратегии за намаляване на риска от
ерозия, като възможността за визуализиране на резултатите дава яснота за
най-уязвимите територии.

Пространствено разпределение на потенциалния риск Пространствено разпределение на действителния риск

Разпределение на горските територии по потенциален 
ерозионен риск

Разпределение на горските територии по действителен 
ерозионен риск

Пространствено разпределение на коефициент на 
ерозията Z по степени за целия водосбор

Пространствено разпределение на коефициент на 
ерозията Z по степени за горските територии

Разпределение на площта на водосбора по скалата на 
Гаврилович

Разпределение на горските територии по скалата на 
Гаврилович


