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 Засегнатата от ерозия почва в Европа е 17%.

 Почти 10% от общата площ на горския фонд в България е
засегната от ерозия в различна степен.

Поройната река Джерман

 Река Джерман се намира на територията на едно от най-силно
засегнатите от почвена ерозия Регионални управления на
горите.

 Според оценката на Басейнова дирекция Западнобеломорски
район съществува „висок риск” от наводнения в землището на
град Дупница (потенциална заливна площ от 550 ha, засегнати
над 7000 жители, около 20 km речна мрежа, 10 km пътища и
др.).

 Река Джерман е един от притоците на Струма, на които над 50
% от площта ще е в степените „среден до силен“ и „силен“
действителен ерозионен риск след средата на XXI век.

Въведение Източник N. Nikolov

Източник N. Nikolov



Цел

 Проучване върху ерозионното състояние на почвите на горски
екосистеми в представителни водосбори.

 Прилагане и при необходимост адаптиране на методични
подходи (модели) за оценка на риска от ерозия на почвата.

 Картиране на териториите според степента на риск.
 Проучване на приложени противоерозионни мероприятия.
 Определяне на територии за залесяване и дейности за

стабилизиране на изградени технически съоръжения в
хидрографската система.



Задачи
 Избор и характеристика на представителни поройни водосбори.
 Теренни изследвания- залагане на пробни площи и вземане на

проби за анализ.
 Лабораторни анализи на основни почвени характеристики.
 Оценка на потенциалния и действителен ерозионен риск чрез

използване на ГИС.
 Сравнителен анализ на методи за оценка на риска от ерозия в

горски територии.
 Проучване и анализ на противоерозионната ефективност на

горски култури и хидротехнически съоръжения.
 Установяване на необходимите противоерозионни дейности.



Ерозионното състояние на почвата, оценка и 
картиране на риска от ерозия и проучване на 
противоерозионните мероприятия.

Обект на изследването



Метод на работа
♦ технически съоръжения

 Маршрутен метод за проучване на хидротехническите
съоръжения.

 Определяне на вида на съоръженията и основни
характеристики (координати, надтеренна височина,
ширина, размер на преливника, наклон на задбаражния
нанос и др.).

 Установяване на повреди по конструкцията им.
 Сравняване на получените резултати с данните от

предходни изследвания на укрепителната система на
пороя.



Метод на работа
♦ противоерозионни култури

 Избор на противоерозионни култури в зависимост от дървесен вид, наклон
на склона, изложение, надморска височина, възрастта на културата;

 Залагане на пробни площи в противоерозионни култури с размери 10 на 10
метра.

 Определяне на местоположението им чрез използване на ГИС и данни от 
ЛУП.

 Пълно клупиране на всички дървета, които са в границите на пробната 
площ.

 Определяне на средна височина и схемата на залесяване.
 Вземане за анализ на почвени образци от повърхностни слоеве (0-5сm и 5-

20сm) в две повторения и проби за определяне на обемно тегло.
 Вземане на мъртва горска постилка от 400 cm² площ в три повторения.



Метод на работа
♦ ерозионен риск

 Приложена е приетата за внедряване у нас „Методика за изготвяне на национална
дългосрочна програма за защита от ерозия и порои в горския фонд” (2009).

 Потенциалният риск от ерозия на почвата се определя като произведение от ерозионния
индекс на дъждовете, индекса на наклона и индекс на почвата.

- Индекс на дъждовете (R фактор) за влияние на валежите.

- За всеки подотдел е определен индексът на почвата (Is)

- За наклона на склона е използван дигитален модел на терена (DEM).

 Действителният риск от ерозия на почвата се определя от произведението на индекса на
потенциален риск и индекса на растителната покривка в 6 степенна скала.

- За оценка влиянието на растителността се използват данни от Лесоустройствените
проекти.



Характеристики Мярка
Размер, 

изчислен с ГИС

Во
до

сб
ор

 Б
ад

ин
ск

а р
ек

а

Площ km2 21,17
Дължина

km

11,746 км права 
линия (13,876 
дължина на 
главна река)

Средна надморска височина m 866,36
Среден наклон o 15,70

Разпределение по наклон на 
склоновете:

< 10 o

11–20 o

21-30 o

>30 o

ha

578,25
893,52
537,66
107,28

Разпределение по изложение на 
склоновете:

− припечни (Ю, ЮИ, ЮЗ, З)
− сенчести (С, СЗ, СИ, И)
− равни места

%

1267,65
848,52
0,54

Гъстота на хидрографската система km/km2 1,73

Резултати
Характеристика на водосбора на река 

Бадинска



Характеристики Мярка

Размер, 
изчислен с 

ГИС

Во
до

сб
ор

 ре
ка

 Б
ис

тр
иц

а

Площ km2 56,9
Дължина

km
23,2 дължина 

на главна 
река

Средна надморска височина m 1577
Среден наклон o 21

Разпределение по наклон на склоновете:
< 10 o

11–20 o

21-30 o

>30 o

ha

1481,4
1223,8
1409,6
1575,5

Разпределение по изложение на склоновете:
− припечни (Ю, ЮИ, ЮЗ, З)
− сенчести (С, СЗ, СИ, И)
− равни места %

2344,3
3344,0

2,0

Гъстота на хидрографската система km/km2 0,41

Характеристика на 
водосбора на река 

Бистрица



Характеристики Мярка
Размер, 

изчислен с ГИС

Во
до

сб
ор

 ре
ка

 Д
жу

бр
ен

а

Площ km2 111,87
Дължина

km 25,6 дължина на главна 
река

Средна надморска височина m 1016
Среден наклон o 11

Разпределение по наклон на 
склоновете:

< 10 o

11–20 o

21-30 o

>30 o

ha

5940,8
3594,5
1452,2
227,9

Разпределение по изложение на 
склоновете:

− припечни (Ю, ЮИ, ЮЗ, З)
− сенчести (С, СЗ, СИ, И)
− равни места

%

7246,1
3961,5

7,8

Гъстота на хидрографската система km/km2 0,23

Характеристика на 
водосбора на река 
Джубрена



 56,8% от територията се характеризира със „слаб” риск от 
потенциална ерозия, 38,0%  - със „среден” риск и само 5,2% - с 
„висок” риск.

 На териториите над вливането на приток Яловико се увеличава 
процентното участие на „среден” и „висок” риск от потенциална 
ерозия.

 В притока Сираков андък (L31) рискът от ерозия е „слаб”, в 
притока Шипока (L32) териториите със слаб и среден риск имат 
почти равно участие.

 В притока Синджиров дол (L33) около 2/3 от площта е със 
„среден риск” от потенциална ерозия.

Потенциален риск от ерозия на горския 
фонд във водосбора на река Бадинска



 48,45% от площта на водосбора съществува „среден“ риск от 
потенциална ерозия, а на 41,91% - рискът от потенциална 
ерозия е „висок“. 

 10,19% е със „слаб“ риск от потенциална ерозия.

Потенциален риск от ерозия на горския 
фонд във водосбора на река Бистрица



 С най-голям дял са териториите със „слаб“ риск от 
потенциална ерозия - 52%.

 Териториите със „среден“ риск – 46,6% от общата площ.

 С „висок“ риск от действителна ерозия - 1,4%.

Потенциален риск от ерозия на горския 
фонд във водосбора на река Джубрена



 С „много слаб” до „слаб” риск от действителна ерозия – 86,6%
от общата площ.

 5% от площта на горския фонд е със „среден” и „среден до
силен” действителен риск, което е 56,7 ha, като по-голяма
част от тази площ е във водосбора, образуван от главното
течение над приток Яловико.

Действителен риск от ерозия на горския 
фонд във водосбора на река Бадинска



 С най-голямо участие са териториите със „много слаб“
риск от действителна ерозия – 38,21%.

 Със „слаб“- 25,10%.
 Със „слаб до среден“ риск от действителна ерозия-

11,17 %.
 Със „среден до силен“ действителен риск от ерозия са

11,85%.
 Територии със „силен“ риск от действителна ерозия –

7,19%.
 Териториите, на които няма риск от действителна

ерозия са 6,47% от общата площ.

Действителен риск от ерозия на горския 
фонд във водосбора на река Бистрица



 С „много слаб“ риск от действителна ерозия- 41,79%.

 Със „слаб“ риск-8,16%.

 Със „слаб до среден“ риск са 18,58 %.

 4,9% са със „среден до силен“ риск.

 „Силен“-0,16%.

 Без риск от ерозия- 26,38%.

Действителен риск от ерозия на горския 
фонд във водосбора на река Джубрена



 Баражи, контрабаражи и прагове  в 
главното течение са 57.

 Обща надтеренна височина 124,5м.
 Надтеренната височина на баражите 

варира между 2 и 6 метра.

Хидротехнически съоръжения във водосбора на Бадинска
река









Изводи (предварителни)
 Хидротехнически съоръжения във водосбора на Бадинска река са изпълнили функцията си като са преустановили 

дълбочинната и странична ерозия в значителна част от леглото на пороя.

 Необходими са ремонтни дейности за стабилизиране на хидротехническите съоръжения и поддържане на актуална 
информация за състоянието им.

 Създадените култури във водосборите имат значителна роля за намаляване количество на повърхностния воден отток и 
преустановяване на ерозирането на почвата.

 Общата оценка на риска от ерозия във водосбора на Бадинска река е „слаб до среден” риск от потенциална ерозия и „много
слаб до слаб” риск от действителна ерозия.

 Рискът от потенциална ерозия във водосбора на река Бистрица е висок, като 48,45% от водосбора съществува „среден“
риск от потенциална ерозия, а на 41,91% от водосбора рискът от потенциална ерозия е „висок“.

 Във водосбора на река Джубрена, териториите със „силен“ риск от потенциална ерозия са 46,6% и 1,4% са териториите със
„висок“ риск от потенциална ерозия. При оценката на действителен риск от ерозия, най-голяма част от водосбора е със
„много слаб“ риск от действителна ерозия- 41,8%. 18,6 % са със „среден“ риск, 4,9% са със „среден до силен“ риск и малка
част от водосбора е със „силен“ риск от действителна ерозия.

 Получените резултати дават актуална информация за състоянието на хидротехническите съоръжения и характеризират
състоянието на почвите в изследвания район. След допълнителни изследвания могат да се планират противоерозионни
мероприятия за намаляване на риска от ерозия



Благодаря за вниманието !
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