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Увод 
Ерозията на почвата е един от най-големите световни екологични проблеми (FAO, 

ITPS, 2015), като всяка година обработваемата земя в света намалява с повече от 10 милиона 
хектари (Pimentel, 2006). Eрозията се приема като най-голямата световна заплаха за почвите, 
като под нейното въздействие се намалява продоволствената сигурност и качеството на водите 
(Montanarella et al., 2016; Lal, 2017), увеличава се рискът от свлачища, увеличават се емисиите 
на парниковите газове и загубата на почвен органичен въглерод (Lal, 2019). Изчислено е, че 
загубите на Брутен световен продукт, вследствие на негативното влияние на почвената ерозия, 
възлизат на приблизително 8 милиарда долара, като в световен мащаб добивите са намалели с 
33,7 милиона тона (Sartori et al., 2019). Само за периода 2001-2012 г., почвената ерозия се е 
увеличила с 2,5 %, като за основна причина се приема човешката дейност (Borrelli et al., 2017) 
и по-точно интензивното земеползване с непрекъсната механична обработка на земеделските 
земи и обезлесяването (Lal, 2019).  

В България, причинените загуби от ерозия на почвата също са големи. Потенциалните 
годишни почвени загуби са по-големи от 40 t/ha на около 30 % от територията на нашата страна 
(Русева, 2002), като се приема, че от 7 до 10 % от общата площ на горските територии е 
засегната от ерозия в различна степен (Маринов, Бърдаров 2005; Маринов, 2007).   

Една от най-силно засегнатите от почвена ерозия Регионални дирекции на горите е РДГ 
Кюстендил (Маринов, Бърдаров, 2005; Blinkov et al., 2013). На нейната територия се намира 
река Джерман, във водосбора на която, според направената оценка 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.) (План за управление на речните басейни в Западно беломорски 
район www.wabd.bg). Установено е, че река Джерман е и един от притоците на река Струма, 
на които над 50 % от площта ще е в степените „среден до силен“ и „силен“ действителен 
ерозионен риск след средата на XXI век (Маринов, 2014). 

1. Цели и задачи 
 

Основната цел на настоящата дисертация е проучване върху факторите и риска от 
ерозия в представителни водосбори, формирани от притоци на река Джерман, прилагане на 
методични подходи за оценка на ерозионния риск, картиране на териториите според степента 
на риска, както и проучване състоянието на приложените противоерозионни дейности. 

Поставени са следните задачи: 
- теренни изследвания, лабораторни анализи и характеристика на избраните 

представителни водосбори; 
- прилагане на различни методични подходи за оценка на интензивността на ерозията, 

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. 

2. Литературен преглед 
 

Ерозията на почвата се приема като основен проблем, свързан с промяната на климата 
и човешката дейност (Yang et al., 2003; Feng et al., 2010). Тя има дългосрочнно негативно 
влияние, като унищожава най-плодородния почвен пласт, което е причина за дългогодишен 
спад в продуктивността на земеделските земи (Shi et al., 2012; Lal et al., 1997; Gu et al., 2018). 
Ерозията влошава режима на водните течения и намалява водозадържащата способност на 
почвата, което води до наводнения, затлачване на водоеми и влошаване на качеството на 
водите (Cochrane, Flanagan, 1999; Раев и др., 2003).  
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В момента деградацията на земната повърхност, причинена от дейността на човека се 
отразява негативно върху благосъстоянието най-малко на 3,2 милиарда души и струва повече 
от 10 процента от годишния брутен продукт в световен мащаб в резултат на загуба на 
биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES, 2018). Поради тази причина в 
световен мащаб действията, свързани с възстановяване на деградирани земи трябва да бъдат 
основен приоритет за опазване на биологичното разнообразие, живота и благополучието на 
човека. 

Ерозията на почвата е и една от най-големите заплахи за Европейските почви. 
Разрушаване на почвите вследствие на ерозия е установено на почти 12 % от територията на 
Европа (Panagos et al., 2014), а средните годишни почвени загуби са изчислени на 3,13 t ha-¹ 
(Blinkov, 2015), като 12,7 % от обработваемите земи са със загуби по-големи от 5 t ha-¹ годишно 
(Panagos et al., 2015). 

На голяма част от територията на България също има ерозионни процеси. Една от най-
силно засегнатите части на страната от почвена ерозия е водосборът на река Струма. Основна 
причина за ерозионните процеси и риска от наводнения там е комплексът от фактори, които 
са съчетани - планинския релеф, климатичните условия, гъстотата на хидрографската система, 
промените в земеползването, нерегламентираните земеделски и горски практики (Мандев, 
1996; Velizarova et al., 2010; Zlatunova, Zyapkov, 2010). Във водосбора на река Струма и 
нейните притоци са направени много проучвания, с цел установяване и анализ на протичащите 
ерозионни процеси и факторите, влияещи върху тях (Керенски и др., 1968; Ангелов и др., 1975; 
Мандев 1984, 1996; Маринов 1984 а, б; Martensson et al., 1998; Малинов и др., 2002; Маринов 
и др., 2002 а, б; Маринов 2009 б; Малинов и др., 2009; Маринов и др., 2012; Ruseva et al., 2012; 
Ruseva, 2012). Вследствие на проведените изследвания е установено, че главен фактор, влияещ 
върху интензивността на ерозията във водосбора е наклонът на склоновете. Стръмните и 
много стръмни склонове заемат около 60 % от общата площ (Martensson et al., 2001; Малинов 
и др., 2009). Податливостта на почвата на ерозиране е вторият фактор, определящ 
проявлението на ерозията.  

Потенциалният и действителният риск от ерозия са изчислени за средната и горната 
част на Струма с използване на ГИС (Ruseva et al., 2012; Русева и др., 2010 б), но притоците ѝ 
в горната част не са проучени в детайли.  

Разработен е проект за комплексно биологическо и техническо укрепяване на 
водосбора и хидрографската система на р. Раковица (представителен приток от средната част 
на р. Струма), като са взети предвид очакваните климатични промени и възможностите за 
адаптация на горската растителност (Раев и др., 2003; Marinov et al., 2005). Проучен е 
потенциалния ерозионен риск за горното течение на Струма, в рамките на което е и р. Джерман 
(Ruseva et al., 2012). За оценка влиянието на климатичните промени върху водните ресурси и 
горите е разработена обща методология за Югоизточна Европа, в рамките на проект 
CC_WaterS, където експериментален район за България е водосборът на р. Струма (Маринов 
и др., 2012). Във връзка с разработване на системи за ранно предупреждение и прогнозиране 
на наводненията са проведени проучвания от Dimitrov (2001), Dimitrov, Stanev (2004) и при 
изпълнение на проект RiverAlert project 2011-2015. 

3. Обект на изследването 
 
 Обект на изследването са поройни притоци, част от водосбора на река Джерман (фиг. 
1). В два от притоците на реката - река Бистрица и река Джубрена са наблюдавани поройни 
прииждания, като последното със значителни щети е от 2010 г. Друг приток, част от водосбора 
на река Джерман, с пороен характер в миналото, е река Бадинска. В настоящото изследване 
тези три притока са избрани за представителни и на територията на техните водосбори са 
извършени теренните изследвания и са взети проби за лабораторни анализи. 
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Фигура 1. Местоположение на проучваните водосбори. 1-река Джубрена, 2-река 
Бистрица, 3-Бадинска река 

4. Метод на работа 
 

Една от основните цели на настоящата дисертация е да се направи оценка на ерозията 
в представителни поройни водосбори от басейна на река Джерман чрез прилагане на 
разработената „Методика за изготвяне на национална дългосрочна програма за защита от 
ерозия и порои в горския фонд“ (Маринов и др., 2007). Допълнително в тези водосбори, които 
са избрани за представителни, са определени и по няколко притока, на които отделно се 
прилага оценка на риска от потенциална и действителна ерозия. Този подход е приложен за да 
се проучи в детайли разпределението на територията според степен на риска от ерозия и да се 
проследи дали общата оценка на водосбора съвпада с оценката на притоците. Притоците са 
избрани според информация за минали събития, наличие на укрепяване и местоположение 
(ляв или десен приток).  

Основните дейности при прилагане на Методиката са: 
- определяне на поройните водосбори; 
- определяне на основните характеристики на водосборния басейн и хидрографската 

система на поройните водосбори; 
- оценка на действителния ерозионнен риск в поройните водосбори; 
- обработка на информация за противоерозионните залесявания и укрепителни 

съоръжения; 
По методиката, оценката на потенциалния и действителния риск на ерозията е 

направена само за горския фонд. Използва се адаптиран вариант на методиката по проекта 
MERA (Stoev et al., 1997), приложена и за водосбора на Струма (Martensson et al., 1998), която 
се основава на използване възможностите на Географските информационни системи за оценка 
и картиране на факторите на ерозията (валежи, релеф, почва и растителност). Прилагането на 
настоящата методика дава възможност да се определят териториите с ерозионен риск и 
пространственото им разположение в границите на горския фонд (Маринов и др. 2007). 
Подотделът, определен в Горскостопанските планове, е основна площна единица. 

Влиянието на валежите върху развитието на ерозията е оценено чрез индекс на 
дъждовете (R фактор). Използвана е картата за разпределение на площите в страната според 
стойностите на R фактора (Русева и др., 2010 а, б). Всички територии от горския фонд с 
надморска височина до 1000 m имат годишен ерозионен индекс на дъждовете 1 (до 600 
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MJmm/ha h), от 1000 до 1200 m – индекс 2 (601 – 1000 MJmm/ha h), а над 1200 m са с индекс 
на дъжда 3 (1001 – 2000 MJmm/ha h).  

Индексът на почвата (Is) е определен за всеки подотдел в зависимост от степента на 
ерозираност на почвата и вида на ерозията, посочени в Горскостопанските планове. 
Получените стойности от произведението на клас по степен на ерозия и клас по вид на 
ерозията са разпределени в три индекса на почвата – 1 (произведение 1), 2 (при произведения 
2 и 3) и 3 (произведения 4 и 6). Когато в Горскостопанския план за голини, нелесопригодни 
голини и площи няма данни за степен и вид на ерозията се приема индекс на почвата (Is) 2, а 
за ровини, свлачища и срутища индексът на почвата е 3.  

За оценка на топографския фактор (наклон на склоновете) е използван дигитален модел 
на терена (DEM), получен от топографски карти в мащаб 1: 25 000. Наклонът на терена се 
класифицира с четири индекса: първи – до 10о, втори - 11- 20о, трети - 21 – 30о и четвърти - над 
30о. 

Потенциалният риск от ерозия на почвата се определя като произведение от ерозионния 
индекс на дъждовете, индекса на наклона и индекса на почвата. Индексът на потенциалния 
риск от ерозия е 1 при стойност на произведението по-малко от 4, 2 – при стойност от 4 до 9 и 
3 – при стойност над 9.  

 За оценка влиянието на растителността се използват данни от горскостопанските 
планове. Индекс на растителност 1 имат насажденията и горските култури с пълнота над 0,6, 
тези с пълнота 0,3 - 0,6 – индекс 2, а редини, нелесопригодни площи, голини, ровини, свлачища 
и сипеи – индекс 3. 

Действителният риск от ерозия на почвата се определя от произведението на индекса 
на потенциален риск и индекса на растителната покривка в 6 степенна скала – от много слаб 
до силен. Оценката за горския фонд във водосбора се прави според получената стойност от 
сбора на степените „среден”, „среден до силен” и „силен” действителен ерозионен риск. 

За да се установи ефективността на противоерозионните култури, в настоящото 
изследване са използвани и анализирани следните показатели:  

- основни характеристики на противоерозионните култури (дървесен вид, схема 
на залесяване, основни таксационни измервания); 

- физични и химични свойства на почвата; 
- водорегулиращи свойства на горската постилка. 
В културите са заложени пробни площи с размери 10 на 10 метра. Направено е пълно 

клупиране на всички дървета, които са в границите на пробната площ, измерена е средна 
височина и е определена схемата на залесяване.  

Взети са почвени образци от повърхностните слоеве (0-5 и 5-20 cm) и горската постилка 
от площ 400 cm2, в три повторения. Определено е теглото на горската постилка, реакцията 
(pН) във воден разтвор, съдържанието на въглерод (C, %) и на общ азот (N, %) и пълната 
влагоемност на горската постилка в лабораторна обстановка, като е определено количеството 
на поетата вода от пробата в нарушено състояние. Всеки резултат, получен за горската 
постилка, е среден от три отделни измервания.  

Изследваните почвени показатели са скелет, обемна плътност, относителна плътност, 
порьозност, механичен състав, почвена реакция (pH) във воден разтвор, съдържание на 
органичен въглерод (C, %) и общ азот (N, %), като са използвани общоприетите методики 
(Донов, 1993; Донов и др., 1974). Стойностите на почвените показателите са получени от 
усреднени данни от две измервания. 

Определена е скелетността на почвите (частиците над 1 mm). Резултатите за скелета на 
взетите почвени образци са получени чрез промиване на почвената проба и определяне на 
масата на почвената фракция > 1mm. След промиване с течаща вода, съдържанието на скелет 
се определя по формулата дадена в ISO 11464 и ISO 11277. 

За категоризиране на почвената реакция (pH) е използвана скaлата на Ил. Радков (1970), 
при която разтвор с pH от 3,0 до 6,5 е с кисела реакция, pH 6,6 - 7,5 - неутрална и pH от 7,6 до 
9,5 - алкална реакция.  
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Най-точни резултати за определяне на обемната плътност (g/sm³) се получават по 
метода на Н. А. Качински (1958), който е използван и при настоящото изследване. Методът се 
основава на вземане със специална сонда и претегляне на определен обем почва в ненарушено 
състояние. Пробата се изсушава до абсолютно сухо тегло и се претегля. Обемна плътност е 
отношенето на теглото на изсушената проба в g към обема на взетата проба, изчислен като 
обем на цилиндъра, в cm³. 

Относителната плътност е определена по пикнометричен метод и е използвана за 
определяне на порьозността по изчислителния метод. Механичният състав на почвата е 
определен по пипетния метод на Качински (1958). 

Определена е водоустойчивостта на структурните агрегати по метода на Андрианов 
(Донов и др., 1974). Този метод се основава на количеството на разрушените и неразрушените 
структурни агрегати след престой от определен интервал от време в спокойна вода. В 
настоящото изследване от всяка почвена проба са взети по 50 броя агрегати в две повторения, 
като резултатите са усреднени, за да се установи тяхната водоустойчивост. 

Измерванията на съдържанието на въглерод и азот са направени в две повторения. 
Определянето на съдържанието на органичен въглерод е направено според общоприетия 
метод на Тюрин (Донов и др., 1974), който представлява окисляване на проба от 3-до 10 g със 
смес от 0,4 n разтвор на K2Cr2O7  и H2SO4  в отношение 1:1. Определянето на общ азот в почвата 
е по метода на Келдал, като при него проба от 1-2g преминава през изгаряне на органичните 
вещества със сярна киселина, дестилация на амоняк и титруване (Донов и др., 1974). 

Водозадържащата способност на постилката е определена чрез накисване на пробите 
последователно за 12 и 24 часа.  

Стабилността на техническите съоръжения е определена като е направен обход и оглед 
на всички съоръжения, установено е общото им състояние и съществуващите повреди по 
основните им елементи. Направени са измервания на надтеренна височина, ширина на 
преливник и са сравнени с данни от предходни изследвания или друга налична информация 
(работни проекти). Измерен е и наклонът на задбаражния нанос, който е един от основните 
показател за протичащите процеси на изнасяне на наноси от водосбора.  

Използваните показатели за ефективност на напречните укрепителни съоръжения 
(баражите) са дължината на укрепения участък, броя на стабилизираните свлачища, промяната 
в наклона на задбаражния нанос и задръжния ефект на баражите.  
 За оценка на интензивността на ерозията, е приложен метода на Гаврилович (Gavrilovic, 
1976). При него се използват три описателни параметъра (устойчивост на почвата и скалите, 
земеползване и съществуващи ерозионни процеси), другите променливи са количествени и 
описват водосборите. Общото количество твърд отток (Wgod) по метода на Гаврилович се 
определя по формулата: 

Wgod=T.Hgod.π.√z³.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), коефициентитеY.Xа и φ, се определят от таблици 8, 9 и 10 (виж 
таблиците в текста на доктората). 
F- площ на водосбора, km2. 
 

Данните, които са използвани за изчисляване на температурния коефициент на площта 
и количеството на валежите, са от климатична станция Дупница и са за 39 годишен период 
(1966-2005) Климатичните данни са взети от проект Mitigating Vulnerability of Water Resources 
under Climate Change (2012-2014). Всички коефициенти, използвани за изчисляване на общото 



9 
 

количество твърд отток, са изчислени чрез използване на Географски информационни системи 
(ГИС). 

5. Резултати и обсъждане  
    5.1. Характеристика на водосборите 
          5.1.1. Водосбор на река Джубрена 
 

Река Джубрена е десен приток на река Джерман с обща площ на водосбора 11215,44 ha 
(112,15 km2), от които 4153,05 ha (41,53km2) са горски територии. Дължината на основното 
течение е 25,6 km, средната надморска височина е 1016 m и средният наклон на склоновете е 
11°. Гъстотата на хидрографската система е 1,4 km/km2. Във водосбора на река Джубрена 
преобладават припечните склонове и са характерни по-малките наклони. Последното голямо 
наводнение, при което реката е засегнала част от град Дупница, е през 2010 г., когато заедно с 
река Бистрица са причинили значителни материални щети на цялата община Дупница. През 
2012 и 2014 г. нивата на реката също бяха доста високи, главно поради падането на интензивни 
валежи. Съществуват данни и за поройни прииждания на един от притоците на реката – 
Сапаревски дол (L02). През 1953 г., притокът е причинил щети на инфраструктурата и 
жителите на село Сапарево, през 1981 г. пороят отново залял селото (Панов, 2000).  

Данните от Горскостопанския план (ГСП, 2017-2027), показват че значителна част от 
водосбора е залесена. Основен дървесен вид, използван за залесяванията е Pinus sylvestris.L. 
Основен почвен клас е Cambisols, като около село Крайници има и участие на клас Vertisols 
(класификацията на почвите е според Инструкция за установяване и картиране на типовете 
горски месторастения, 2011, WRB, 2014).  

 
          5.1.2. Водосбор на река Бистрица 
 

Река Бистрица е един от левите притоци на река Джерман. Последното голямо 
наводнение на реката, през 2010 г., е нанесло значителни щети на инфраструктурата, 
съоръженията и жителите на град Дупница. Независимо от дейностите по ограничаване на 
ерозията, извършвани от властите и институциите, реката все още има потенциал да 
предизвика кризисна ситуация. Това налага определянето на потенциалния и действителен 
риск от ерозия на почвата в горната част на този водосбор, където са разположени горските 
територии, и от където основно идва опасността от образуване на висока вълна. 

Площта на водосбора на река Бистрица е 5690,25 ha (56,9 км2), от които 2412,54 ha 
(24,12 km 2) са горски територии. Дължината на основното течение е 23,18 km, а гъстотата на 
хидрографската система е 1,3 km/km2 . Средният наклон на склона е 21°, а средната надморска 
височина е 1577 m.  

Водосборът на река Бистрица не е добре проучен във връзка с риска от ерозия и 
наводнения, но съществува информация за поройни прииждания, които са нанесли повреди 
върху инфраструктурата и щети върху добитъка от 1905г. (Латинов, 2001). Последното 
значително наводнение, причинено от интензивни валежи е през 2010 г.  

Условно водосборът на река Бистрица се дели на две части. Едната част от водосбора е 
в Национален парк Рила, където човешките дейности са забранени. Тази част от водосбора е с 
преобладаващо участие на Picea abies L. Karst. и Pinus peuce Gris., а основен почвен клас е 
Cambisols (Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения, 2011). 
В другата част, която е извън Националния парк, основни дървесни видове са Pinus sylvestris 
и Abies alba Miller. Основен почвен клас е Cambisols (ГСП, 2017-2027).  

Противоерозионните култури покриват територия от 127,9 ha, основно около село 
Бистрица, където склоновете са много стръмни и ерозионните процеси са все още видими. 
Видовете, които са използвани за залесяване във водосбора, са бял бор (Pinus sylvestris), черен 
бор (Pinus nigra Arn.) и ела (Abies alba). Основа при избора на места за залагане на пробни 
площи са надморска височина, възраст, изложение и дървесен вид. В настоящото проучване 
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не са залагани пробни площи в култури от ела (Abies alba), тъй като този вид не е типичен за 
противоерозионните залесявания у нас.  

 
           5.1.3. Водосбор на река Бадинска 
 

Площта на водосбора на Бадинска река е 21,17km2. Надморската височина при 
водослива на Бадинска река с река Джерман е 385 m, а най-високата точка на водосбора е на 
1780 m.Средната надморска височина е 866 m. Дължината на основното течение е 13,88 km. 
Гъстотата на хидрографската система е 1,73 km/km2. 

Водосборът на Бадинска река се характеризира със стръмни наклони на склоновете и 
активна проява на ерозионните процеси. Средният наклон е 15,7º. На територията на 
водосбора преобладават припечни склонове. Те заемат площ от 1267,6 ha, което в комбинация 
със стръмните наклони прави по-неблагоприятни условията за развитие на растителност и за 
почвообразуване. 

Основни почвени класове, които се срещат на територията на водосбора, са Cambisols 
и Luvisols (Инструкция за установяване и картиране на типовете горски месторастения, 2011). 
Канелените горски почви заемат 1163,3 ha, което е 54,9 % от площта на водосбора и са в 
районите с надморска височина до 800 m, а на южните изложения достигат до 1000 m. 
Кафявите горски почви заемат 506 ha от водосбора. Разположени са на северни склонове над 
800 m, а на южни - над 1000 m. 

Основните дървесни видове на територията на водосбора са зимен дъб (Quercus petraea 
Liebl.), бук (Fagus sylvatica L.), бял бор (Pinus sylvestris) и черен бор (Pinus nigra), а с по-малко 
участие са благун (Quercus frainetto Ten), келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), космат дъб 
(Quercus pubescens Willd.) и цер (Quercus cerris L.).  

Голяма част от водосбора е върху плиоценски седименти, което създава благоприятни 
условия за развитие на ерозия. Характерно за водосбора е наличието на свлачища. Причина за 
тях са много стръмните склонове, меандирането на водното течение и наличието на глинести 
пластове. Главното водно течение и част от притоците непрекъснато подкопават бреговете, 
като по този начин се формират малки свлачища, които са източник на наноси. 

 
      5.2. Оценка на потенциалния и действителен риск от ерозия в представителни 
поройни водосбори.  
           5.2.1. Потенциален и действителен риск от ерозия във водосбора на река Джубрена 
 

При оценката на риска от потенциална ерозия се установи, че с най-голямо процентно 
участие са териториите със „слаб“ риск - 52,01 %. Пространствено тези територии са 
разположени в по-ниската част на водосбора, където са по-полегатите склонове (фиг. 2), а в 
горната част, където са по-стръмни склоновете и валежите са по-интензивни, са териториите 
със „среден“ и силен“ риск.  

Процентно разределение на териториите според степента на риск, определя общата 
оценка за потенциален риск от ерозия като „слаб“, но в този водосбор е необходимо да се 
обърне внимание, че териториите със „среден“ риск обхващат почти половината от горските 
територии. При неправилно стопанисване и ползване на тези територии, те лесно биха 
преминали в по-висока степен на риск и съответно по-трудно биха възстановили 
противоерозионните си и почвозащитни функции. 

При притоците Сапаревски дол (L02), L05 и R10, които са използвани за 
представителни, доминиращи са териториите със “среден” риск от потенциална ерозия, като 
площното разпределение варира между 52 % и 64 %. При приток R12, разпределението на 
територии по степен на риск е подобно като това на целия водосбор.  

Горските насаждения, които са изследвани, са с добра гъстота и видимо добре 
стопанисвани, но въпреки това има територии, които са оценени с „висок“ потенциален риск 
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от ерозия. Тези територии са основно в приток Сапаревски дол (L02), който е известен с 
поройния си характер и внезапни прииждания. В рамките на неговия водосбор са извършени 
мащабни противоерозионни дейности в миналото - изградени са напречни хидротехнически 
съоръжения, подпорни стени около бреговете на реката и залесявания. Въпреки тези дейности, 
резултатите за потенциален риск от ерозия и наличието на територии с висок риск показва 
необходимост от допълнителни изследвания и дейности за контрол на ерозията.  

Крайната оценка за водосбора на река Джубрена е „много слаб“ до „слаб“ риск от 
действителна ерозия. Има голямо участие на територии, оценени със „среден“ риск от 
действителна ерозия, основно в горната част на водосбора (табл. 1).  

Териториите със „силен“ риск от ерозия са предимно около с. Сапарево, където е 
приток L02 (фиг. 3). Вижда се, че при този приток и териториите със „среден до силен“ риск 
са двойно повече отколкото при останалите притоци (табл. 1). Може да се приеме, че 
наличието на открити, незалесени територии и по-ниската пълнота на насажденията са 
основна причина за наличието на територии със „среден до силен“ и „силен“ риск от ерозия в 
този приток, но това, че той е известен като пороен показва нуждата от допълнителни дейности 
в рамките на водосбора му. 

 

 
Фигура 2. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Джубрена 

според степените на потенциален риск от ерозия  

При определяне на действителния риск основен фактор е растителното покритие, което 
в този водосбор е с висока пълнота и добре стопанисвано, но от фигура 3 ясно се вижда, че 
въпреки добавянето на растителността като фактор, териториите със „среден“ риск от 
действителна ерозия съвпадат с териториите със „среден“ риск от потенциална ерозия. Тези 
резултати категорично показват необходимост от допълнителни противоерозионни дейности 
в тази част на водосбора. 
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Таблица 1 

Разпределение на площта на горския фонд по действителен ерозионен риск във водосбора на 
река Джубрена 

Действителен риск от 
ерозия 

Разпределение на горските територии 

Река 
Джубрена 

 L02 L05 R10 R12 

Степен Индекс ha % ha % ha % ha % ha % 

Много слаб 1 1095,57 26,38 133,47 21,82 68,67 18,93 258,84 41,62 169,92 34,48 

Слаб 2 1735,56 41,79 317,16 51,85 173,07 47,72 264,60 42,55 142,74 28,97 

Слаб до среден 3 338,94 8,16 58,14 9,50 20,52 5,66 33,93 5,46 37,80 7,67 

Среден 4 771,57 18,58 30,96 5,06 90,99 25,09 26,10 4,20 109,89 22,30 

Среден до силен 5 204,57 4,93 70,74 11,56 9,45 2,61 38,43 6,18 31,59 6,41 

Силен 6 6,84 0,16 1,26 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,16 

Обща площ 4153,05 100 611,73 100 362,7 100 621,9 100 492,8 100 

 
 

 
 

Фигура 3. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Джубрена 
според степените на действителен риск от ерозия  
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5.2.2. Потенциален и действителен риск от ерозия във водосбора на река Бистрица 
 

Във водосбора на река Бистрица териториите оценени със „среден“ риск от 
потенциална ерозия са 48,2 %, териториите, оценени със “силен” риск от ерозия са 41,7 % и 
със “слаб” риск - 10,14 % от територията. 

Три притока на река Бистрица са използвани за представителни и са анализирани 
допълнително. Избрани са два леви притока (L02 и L03) и един десен (R01). Два от тях са 
около село Бистрица (L02 и R01), а приток L03 е разположен в по-високата част на водосбора. 
Резултатите за оценката на риска от потенциална ерозия за притоци L02 и R01 имат сходни 
стойности. Най-голямо процентно участие имат териториите, оценени със “среден” риск от 
потенциална ерозия, а със „слаб“ риск от потенциална ерозия са съответно 27,2 % за L02 и 21,5 
% за R01. И в двата притока има територии със „силен“ риск от потенциална ерозия (фиг. 4). 
Това е индикатор за възможност за развитие на силни деградационни процеси и формиране на 
висока вълна и потвърждава необходимостта от допълнителни противоерозионни дейности.  

Вижда се разлика в процентното разпределение на различните степени на риск при 
приток L03. При него териториите оценени със „среден“ риск от ерозия са 54,7 %, териториите 
оценени със “силен” риск – 43,6 %, и териториите със “слаб” риск са само 1,7 % от 
територията. Причина за тази разлика в процентното разпределение на териториите по степен 
на риск при приток L03 и притоците в долната част на водосбора (L02 и R01) са различията в 
наклона на склона. В горната част на водосбора склоновете са много по-стръмни и съответно 
стойностите на този фактор са по-високи и териториите със „силен“ и „среден“ риск са с по-
голям процент.  

 
Фигура 4. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Бистрица 

според степените на потенциален риск от ерозия  

Крайната оценка за потенциалния риск от ерозия е „среден“ риск от потенциална 
ерозия. Този висок потенциал за ерозия на почвата може да се обясни с много стръмните 
склонове, които заемат голяма част от територията на водосбора и също така с интензивните 
валежи, които са характерни за повече от половината от изследваната територия. 
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Комбинацията от тези фактори са предпоставка за силни деградационни процеси и 
предполагат високи нива на ерозия в бъдеще. Като се има предвид поройния характер на този 
водосбор, за по-доброто му управление е необходимо да бъдат взети под внимание 
значителните промени във валежите и температурата през последните десет години, което ще 
доведе до увеличаване на териториите от по-рисковите степени на ерозия, както беше 
споменато по-горе. 

След направените изчисления се установи, че крайната оценка е „слаб до среден“ риск 
от действителна ерозия, защото повече от 50 % от териториите са със “слаб” ,“слаб до среден” 
и ”среден” риск (табл. 2). С оценка “среден до силен” са 11,9 % от горските територии и със 
“силен” риск от ерозия са 7,19 %. Пространственото разпределение на действителния риск от 
ерозия (фиг. 5), показва че териториите оценени със „силен“ риск от действителна ерозия са 
основно в горната част на водосбора, но териториите, оценени със „среден“ и „среден до 
силен“ риск от ерозия са около населеното място.  

Таблица 2 
Разпределение на площта на горските територии във водосбора на река Бистрица по 

действителен ерозионен риск 

Действителен риск от 
ерозия 

Разпределение на горските територии във водосбора на река Бистрица и по 
притоци 

Река Бистрица  L02 L03 R01 

Степен 
Индек

с ha % ha % ha % ha % 

Много слаб 1 157,4 6,5 70,4 20,4 9,3 1,7 17.3 8,2 

Слаб 2 919,1 38,1 131,0 37,9 294,1 54,1 66,8 31,6 

Слаб до 
среден 

3 604,5 25,1 33,0 9,6 194,0 35,7 8,8 4,2 

Среден 4 270,1 11,2 63,8 18,5 0,0 0,0 93,6 44,3 

Среден до 
силен 

5 286,6 11,9 46,3 13,4 19,7 3,6 23,6 11,2 

Силен  6 174,8 7,2 1,0 0,3 26,2 4,8 1,1 0,5 

Обща площ 2412,5 100 345,4 100 543,2 100 211.2 100 

 
В приток L02 най-голяма част са териториите оценени със „слаб“ риск от действителна 

ерозия – 37,9 %, като тази оценка е крайна за целия приток. Приток L03 също е оценен със 
„слаб“ риск от действителна ерозия с 54,1 % покритие на тази степен. Общата оценка на 
приток R01 е “среден” риск от действителна ерозия, като тази оценка заема територии от 44,3 
%. Значително участие имат и териториите със “слаб” риск от действителна ерозия- 31,66 %. 
В този приток има и територии със “силен” риск от действителна ерозия – 0,51 %. Разликата в 
оценката може да се обясни от факта, че има много открити площи в този приток, което се 
отразява и върху степените на риск от ерозия. 

Положителното влияние на растителността се вижда от разпределението по степени на 
действителен риск (фиг. 5). Тази способност на горската растителност да подобрява 
екологичните и почвени условия, така както е доказано от Kostadinov (2008), Simich et al., 
(2013), Маринов (2014) и много други автори, се вижда и от общата оценка за действителнен 
риск. Въпреки това, горскостопанските практики и решенията за стопанисване трябва да 
вземат предвид наличието на територии със „среден до силен“ и „силен“ риск от действителна 
ерозия.  
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Фигура 5. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Бистрица 

според степените на действителен риск от ерозия 

 
5.2.3. Потенциален и действителен риск от ерозия във водосбора на река Бадинска 
 

Разпределението на териториите на горския фонд по степен на потенциална ерозия е 
както следва - 56,8 % от територията се характеризира със „слаб” риск от потенциална ерозия, 
38,0 % - със „среден” риск и само 5,2 % - със „силен” риск. От резултатите за ерозионния риск 
на териториите над вливането на приток Яловико (L3) се вижда, че се увеличава процентното 
участие на „среден” и „силен” риск от потенциална ерозия (фиг. 6).  

Със „среден” риск е 60 % от територията и 18,8 % - със „силен” 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, а в притока Синджиров дол 
(L33) около 2/3 от площта е със „среден риск” от потенциална ерозия. Пространственото 
разпределение на териториите по степен на потенциален риск е представено на фигура 6. Там 
териториите със „силен“ риск са разположени в горната част на водосбора, където наклоните 
са по-стръмни. 

 



16 
 

 
Фигура 6. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Бадинска 

според степените на потенциален риск от ерозия  

Общата оценка за действителен риск е „много слаб” до „слаб” риск от действителна 
ерозия – 86,6 % от общата му площ (табл. 3). Това се дължи на създадените противоерозионни 
култури и по-благоприятните условия за развитие на горската растителност през последните 
десетилетия, главно поради ограничаване на пашата. Определен дял за стабилизиране на 
терените около водното течение и създаване условия за повишаване почвозащитната 
ефективност на създадените горски култури имат и изградените хидротехнически 
съоръжения, които са изпълнили ролята си за ограничаване изнасянето на наноси и укрепяване 
на бреговете. Само около 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 (фиг. 7). Наличието на територии в тези 
степени на ерозия, независимо от малката им площ, е показател, че съществуват възможности 
за формиране на значителен воден отток и изнасяне на наноси, предвид податливата геоложка 
основа. Това показва необходимостта от допълнителни противоерозионни дейности.  

Рискът от действителна ерозия за водосбора на Бадинска река, получен при настоящото 
изследване, е малък - „много слаб до слаб”, което основно се дължи на мащабните 
противоерозионни залесявания в миналото. Това потвърждава значителното влияние на 
горската растителност и особено на противоерозионните горски култури върху ограничаване 
на ерозията в планинските територии и върху промяната на характера на поройните 
водосбори, което се вижда от намаляване на териториите с действителен риск от ерозия. От 
друга страна, тази оценка зависи и от използвания методичен подход – в случая се оценяват 
само територии, където горска растителност покрива по-голяма част от територията, при което 
се отчита по-ограничен риск за тази територия. 
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Таблица 3 
Разпределение на площта на горския фонд във водосбора на река Бадинска по действителен 

ерозионен риск 

Действителе
н ерозионен 

риск 

Разпределение на площта на горския фонд във водосбора на река Бадинска и по 
притоци 

Oбщо 
за 

водосбо
ра на 

Бадинс
ка река 

Водосб
ор, 

гл.тече
ние до 
Яловик
о(L3) 

Водос
бор 

Пехча
н дол 
(L1) 

Водос
бор 

Песок
о (L2) 

Водосбо
р 

Яловико 
(L3) 

Притоци във водосбор Яловико 
(L3) 

Сираков 
андък 
(L31) 

Шипока 
(L32) 

Синджиро
в дол (L33) 

Степе
н  

Инд
екс 

ha % ha % 
h
a 

% ha % ha % ha % ha % ha % 

Мн. 
слаб 

1 
591,

8 
51,
3 

34,
8 

17,
0 

15
,9 

41
,7 

12
9,9 

66
,0 

182
,8 

46,5 75,2 86,9 17,7 39,6 9,8 13,6 

Слаб 2 
407,

1 
35,
3 

103
,4 

50,
5 

21
,1 

55
,2 

55,
3 

28
,1 

159
,4 

40,5 6,0 7,0 20,2 45,0 53,9 74,6 

Слаб 
до 

среден 
3 97,5 8,5 

30,
7 

15,
0 

1,
2 

3,
1 

9,4 
4,
8 

34,
8 

8,9 4,8 5,5 5,2 11,6 5,4 7,5 

Среде
н 

4 37,7 3,3 
23,
7 

11,
6 

- - 2,2 
1,
1 

9,6 2,4 0,5 0,6 1,7 3,8 2,2 3,0 

Среде
н до 

силен 
5 19,0 1,6 

12,
2 

5,9 - - - - 6,8 1,7 - - - - 1,0 1,4 

Общо площ 
115
3,1 

10
0 

204
,8 

100 
38
,2 

10
0 

19
6,7 

10
0 

393
,5 

100 86,5 100 44,8 100 72,3 100 

 

 
Фигура 7. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Бадинска 

според степените на действителен риск от ерозия  
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5.3. Анализ на ефективността и състоянието на хидротехническите съоръжения. 
    5.3.1. Хидротехнически съоръжения в пороя Бадинска река 

 
Укрепителната система в главното течение на пороя Бадинска река е с дължина около 

5 km (Marinov, 1997). В главното течение и притоците са изградени общо 62 напречни 
хидротехнически съоръжения (баражи, контрабаражи и прагове). При техническото 
укрепяване на пороя са изградените и 16 броя отбивни буни в наносния конус на пороя, което 
е ограничило разливането и отлагането на наноси в съседните обработваеми земи. 

В пороя Бадинска река има специфика, която е свързана с ограничаване на плъзгането 
на свлачищата, формирани предимно върху десния бряг на реката. Укрепяването на част от 
леглото на пороя е направено чрез стъпаловидно разположени баражи, което е подходящо при 
условия с характерни стръмни и високи брегове, при които основната скала е плиоценски 
седименти, така както е при този порой (Маринов, 2007). Чрез този метод се постига издигане 
на ерозионната основа, покриване на част от бреговете и създаване на условия за ограничаване 
на денудационните процеси в останалата им част (Зъков, Маринов, 1984). Поради дълбокото 
врязване на речното легло на пороя в плиоценските седименти е било необходимо изграждане 
на системи от баражи в три участъци, където дълбочинното продълбаване и страничната 
ерозия са били най-интензивни – местност „Гьоловете” (Б13 до Б18), местност „Смъкналото“ 
(Б25, Б26 и Б27) и под с. Бадино (Б35, Б36 и Б37). В тези местности данни за чести срутвания 
и интензивно плъзгане на бреговете има от 1897 (Христов, 1940), като в резултат на тези 
процеси през годините много къщи са били напълно разрушени, имало е прекъсване на 
водопроводната мрежа. Данни за свлачището в местността „Смъкналото“ показват, че за 10 
месеца свлачището се е придвижило с 8,27 метра и в поройното легло е била свлечена маса с 
обем около 12000 m3 (Христов, 1940). Чрез изграждането на системите от баражи е постигнато 
значително издигане на ерозионната основа в тези участъци и ограничаване на дълбочинната 
ерозия, подкопаването на бреговете и е преустановено движението на огромните свлачища в 
тези местности. Системата „Смъкналото“ е изградена от стъпаловидно разположени баражи - 
всеки следващ е изграден върху наносите, отложени зад по-долния. По този начин на 
сравнителни късо разстояние са разположени 3 баража, които са издигнали ерозионната 
основа, а отложените наноси са спрели ерозирането на бреговете и движението на свлачището, 
което е застрашавало разрушаването на част от къщите.  

При проектирането на баражите, размерите на преливника са от основно значение за 
стабилността на съоръжението (Hassanli, Beecham, 2013). Във водосбора на Бадинска река, 
баражите са проектирани с голяма дължина на преливника (табл. 4), като целта е била да се 
намали височината на водния стълб на преминаващите води и по този начин – ограничаване 
на вероятността от подравяне на основата, причинено от ерозиращата способност на водното 
течение. Независимо от това обаче, при направените измервания се установи, че надтеренната 
височина на баражи Б1, Б2, Б5, Б7, Б8, Б10, Б11, Б15, Б16, Б17, Б18, Б19, Б20, Б21, Б23, Б25, 
Б27, Б30 и Б34 се е увеличила. Това показва, че водното течение носи все по-малко наноси, в 
резултат на което се е увеличила подриващата му способност при тези баражи и вкопаването 
при основата е значително, като най-много е при Б5, Б10, Б12 и Б17, където вкопаването е 1 
m. Вторично продълбаване в следствие на увеличаване на поройния коефициент на водите е 
установено и при укрепителната система на Горносушицки поток (Маринов, 1987) и пороя 
Роженски поток (Зъков, Маринов, 1984). Въпреки установеното увеличаване на надтеренната 
височина и значителното вкопаване при основата на част от съоръженията, подравяне на 
основата, което може да застраши устойчивостта, има само при два баража – Б5 и Б12 (табл. 
5). Това показва, че срещу разрушителната сила на водното течение и преминаващите наноси 
е осигурена трайна изкуствена защита на баражите от подравяне, като това се дължи на избора 
на по-малки надтеренни височини (до 3 m) на голяма част от съоръженията. Такава зависимост 
е установена и при река Драковска (Керенски и др., 1968), а при пороя Лебедски дол (Зъков, 
Маринов, 1988) също се препоръчва изграждане на съоръжения до 3,0 m при укрепяване на 
притоците му поради по-големите наклони, каквито са и в Бадинска река.  



19 
 

Основните повреди, които са установени през 2015 г., са представени на таблица 5. От 
37 изградени съоръжения при 26 съществуват повреди. От тях 9 сa категоризирани като 
нарушения, които намаляват функционалността на съоръжението, като основно това е 
настаняване на дървесна и храстова растителност върху задбаражните наноси, което намалява 
пропусквателната способност на преливниците.   

Таблица 4 

Хидротехнически съоръжения и основните им показатели 

Номер 
 

Година на 
построяване 

 

Надтеренна 
височина, m 

 

Дължина 
преливник, 
m 
 

Дебелина 
преливник, 
m 
 

Дължина 
венец, m 

 

Дебелина 
венец, m 

 

Наклон при 
преливника, 

m 
 

Наклон на 
задбаражния 

нанос, % 
 

1978 2015 2015 2015 2015 2015 2015 1978 2015 
B1 1965 2 2,3 6 0,8 8,0:8,0 0,6 1,5:1,5 0,5 1 
B2 1965 1,5 2 5 0,9 4,0:4,0 0,5 0,7:1,9 1,8 2 
B3 1964 2,3 2,1 6 1 4,0:4,0 0,7 1,5:1,5 0,8 2 
B4 1950 2,5 2,5 6 1,1 4,0:4,0 1 1,2:1,2 1,4 2,5 
B5 1948 5 6 6 1,1 19:18 0,9 1,1:1,1 1,3 1 
B6 1956 3 2 2,6 1  15 1  1,0:1,0  1,2 3 
B7 1956 1,5 2,2 4 0,7 4,0:4,0 0,6 0,7:1,0 0,9 2 
B8 1956 1 1,6 9 0,6 11  0,5 0,7:1,0 1,2 2 
B9 1956 1,8 1,4 6 1  14 0,5 1,3:1,4 1 1 
B10 1951 2,5 3,5 5 1,1 7,0:8,0 0,6 1,3:1,6 1,9 2 
B11 1939/70 5 4,5 8 1,7 14,0:13,0 1,3 1,5:1,4 1,1 1,3 
B12 1936/68 4 5 6 1,4 16:15 0,8 1,5:1,5 1 1 
B13 1935/50 4 4 6 1,3 15,0:15,0 1,1 1,0:1,5  1,3 2 
B14 1938/51/68 5 4 6 1,3 14,0:8,0 0,9 1,3:1,4 1 1 
B15 1939/52/68 3 3,5 6 1,2 22:15 0,6 1,5:1,5 1,7 1,6 
B16 1940/50 2,2 2,6 6 0,8 5.0:10 0,6 1,0:1,5 2 2 
B17 1942/51 2 3 8 1 11:9,0 0,6 1,2:1,4 1,8 1,7 
B18 1942/52 1,8 2 6 1 8,0:8,0 0,6 1,3:1,5 1,8 1,7 
B19 1955 2,3 2,7 5,7 1,4 16:10 0,5 1,5:1,5 1 0,7  
B20 1954 2 2,1 5,7 0,9 7,0:4,0 0,6 1,5:1,6 2  1,5 
B21 1951/67 2,5 2,6 4,6 0,8  14 0,5 1,7:1,5  4,5  3,6 
B22 1939/67 2 2 6,3 0,9 8 0,6 1,3:1,6  5,0 4,0  
B23 1937/68 3 3,7 6 1,3 10:10 0,8 1,5:1,8 1,3 1,1 
B24 1956 1,7 1,1 6 0,9 2,5:20 0,6 1,5:1,4 1,7 1,5 
B25 1938/41 3,5 4 16 1,4 8 1,4 2,9:1,3 1,6 1,7 
B26 1940/49 3,5 3,3 8,5 1,5 5,0:6,0 0,6 1,9:1,7 1,2 1,2 
B27 1941/51 2,5 3,3 12,7 1,1 4 0,7 1,4:1,4 1,3 1,5 
B28 1941 2,5 2,1 3,6 1 4,0:5,0 0,6 2,0:2,0 2,2  1,7 
B29 1941 2,5 2,3 5 1,2  14 0,8 1,1:1,9  3 2,4  
B30 1940 2,5 3  7 1,1 2,0:3,0 0,6 1,5:2,0   1,8 1,4  
B31 1947 2,5 1,7 4 1 15 0,6 2,0:2,2  1,7  1,3 
B32 1947 1.5 1,2 3.5 1  16 0,5 1,0:2,0  2  1,6 
B33 1941/52 3 3 4 1,1 2,0:4,0 0,7 1,2:2,2  2,5  2 
B34 1954 3 3,1 6.4 1,2 18  1 2,0:1,4 0,5   0,3 
B35 1936 2,5 2 4 1 2,0:4,0 1,3 1,6:1,2  6,5  2,3 
B36 1939 4 1,8 6 1,1 20  0,8 0,8:1,0  3,2  2,5 
B37 1940/52 4 3 12 1,1 6,0:10 0,8 2,0:1,6 4,5 4,5 

 

Повреди, свързани с разрушаване на част от преливниците, има при 7 баража и при 2 
контрабаража. Подкопаването на крилете при 4 баража, се дължи на меандирането на реката 
и насочването на течението към тях, което е резултат от отлагане на наноси и липсата на 
последващо коригиране на речното легло. 



20 
 

Задръжният ефект на системата е значителен - общият обем задържани наноси е около 
114000 m³. Най-много наноси е задържал бараж Б5- 21000 m³, следван от Б12-16000 m³. 
Подобрен е режимът на изтичане на високите води, показател за което е средният наклон на 
леглото на пороя, който е намалял от 5 % на 2 %. 

Таблица 5 

Повреди по съоръженията в пороя Бадинска река 

Съоръжение  

Повреди, бр 
Подкопаване на Разрушаване на част от  Нарушена 

функционалност на 
съоръжението основа крила преливник крила 

Бараж 2 4 7 2 7 

Контрабараж -  -  2 -  2 

 

5.3.2. Хидротехнически съоръжения в пороя Сапаревски дол 
 
         Сапаревски дол е с типично пороен характер. При него се наблюдават характерни 
колебания в основните характеристики като количество на оттока, воден стоеж, количество на 
наносите. Условно водосборът може да се раздели на три части – горна, средна и долна част. 
Горната част се характеризира със силно пресечен релеф и с големи наклони на речното легло. 
В тази част на водосбора има места и с подходящи условия за срутване. 
         В средната част отново бреговете са много стръмни на места, но са сравнително по-малки 
наклоните на речното легло. В тази част на водосбора основно се транспортират материали. 
Долната част на водосбора е също със стръмни брегове, които са били силно ерозирани в 
миналото.   

При направения обход, оглед и описание на съоръженията, изградени във водосбора на 
Сапаревски дол, се установи, че голяма част от тях са надзиждани или са правени различни 
допълнителни подобрения по тях.  

Както и при Бадинска река, така и при Сапаревски дол, баражите са проектирани с 
голяма дължина на преливника (табл. 6), като тук голяма част от тях са със значително по-
голяма дължина от тези при Бадинска река. Това показва, че ерозиращата способност на 
водното течение е била много по-голяма и по този начин е ограничена вероятността от 
подравяне на основата. Въпреки това обаче, при направените измервания се установи, че 
надтеренната височина на баражи Б6, Б8, Б9, Б11, Б12 и Б14 се е увеличила, като най-
значително това е при Б14. Това показва, че течението е увеличило подриващата си способност 
в горната си част. Такова вторично продълбаване е уставнвено и при Бадинска река и при 
други укрепителни системи - Горносушицки поток (Маринов, 1987) и пороя Роженски поток 
(Зъков, Маринов, 1984). Промяната на силата на течението се вижда и от промените в наклона 
на задбаражния нанос При баражи 3 и 12 се установи намаляване на наклона на задбаражния 
нанос, а при бараж 6 той се е увеличил. 

В Сапаревски дол, при проектирането също са избрани по-малки височини на 
съоръженията, както при Бадинска река, река Драковска (Керенски и др., 1968) и както се 
препоръчва при укрепяване на притоците при Лебедски дол (Зъков, Маринов, 1988), като по 
този начин баражите са защитени от подравяне.   
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 Таблица 6 

Хидротехнически съоръжения и основните им показатели в пороя Сапаревски дол 

Вид 
съоръже

ние 

година на 
построяв

ане 

надтеренна 
височина, m 

дължина 
преливн
ик, m 

ширина 
преливн
ик, m 

дължина 
венец, m 

откоси, m 
Наклон 

на 
задбараж

ния 
нанос, % 

Наклон 
на 

задбараж
ния 

нанос, % 

ляв
о 

дяс
но 

хоризонта
лно 

вертикал
но 

От 
проекта 2018 2018 2018г. 2018г. 2018г. 

От 
проекта 2018г. 

Б1  -  2,5 2,2 5 0,85  -  -  - -   -  - 

Б2  1984  2,5 2,3 14 0,5  -  - 0,70 0,50  4   - 

Б3  -  3 3,3 15 0,8 6  - 2,30 1,40  4 3 

Б4  -  4 2,7 17 1,6 -  12 1,70 1,30  4,1  - 

Б5  -  3,7 3,5 13 0,7 10 -  1,40 1,00 -   - 

Б6  1983  4 4,20 13,00 1,30 8 4 2,00 1,20  4 6,00 

Б7  1983  3 2,00 12,00 0,90 6 8 1,20 1,20  4  - 

Б8  1984  1,5 2,80 18,00 1,30  - 9 1,50 1,00  5 -  

Б9  -  3,7 4,00 14,00 1,50 7.3 10 1,30 1,10  6 -  

Б10  1984  4,9 2,70 16,00 1,30 6 7 1,90 2,00  - -  

Б11  1984  5 6,00 11,00 2,20 24 10 2,20 2,20  7  - 

Б12  -  2,5 2,70 5,00 0,90 2 4 1,40 1,50  6 5,00 

Б13  1984  3 2,90 5,00 0,45 -  1 1,70 1,10  6 -  

Б14  -  2 5,00 5,00 1,50  - 8  - -  6,6  - 

 

Като цяло съоръженията са стабилни и с малки повреди върху тях. Установените 
нарушения са представени в табл. 7. По-голяма част от баражите и контрабаражите са много 
трудно достъпни поради обрастването с тревна и храстова растителност. На някои от тях дори 
са израстнали дървета, чиито корени са се вплели в основните елементи на съоръженията. 

Основните повреди, които се установиха са главно по преливниците на съоръженията 
(табл. 7). Част от тях са разрушени или е нарушена тяхната функционалност, от израстването 
на растителност. 
 

Повреди по съоръженията в пороя Сапаревски дол 

Съоръжение 
 

Повреди, бр 
Подкопаване на Разрушаване на част от Нарушена 

функционалност на 
съоръжението основа крила преливник крила 

Бараж 1 - 3 1 6 

Контрабараж - - 2 - 3 

 

Задръжният ефект на системата не е толкова голям, колкото при Бадинска река, но 
въпреки разликата в броя на съоръженията и обема на противоерозионните дейности и при 
Сапаревски дол се установява значително количество задържани наноси. При баражи Б3, Б6 и 
Б12, където има налични данни за всички фактори, които определят задръжния ефект, 
количеството задържани наноси са: Б3 – 616 m3, Б6 - 6120 m3 и Б12 - 174 m3. 
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5.4. Влияние на противоерозионните култури върху ограничаване на ерозията в 
представителни поройни водосбори. 
      5.4.1. Противоерозионни култури във водосбора на река Джубрена 
 

Във водосбора на река Джубрена, основни дървесни видове, които са използвани за 
залесяване са бял бор, черен бор и акация. Във водосбора са заложени 9 пробни площи, от 
които – 4 в култури от бял бор, 4 в черен бор и една в акация. Заложени са и две контроли на 
поляни.  

От направените анализи на почвените характеристики се установи, че порьозността в 
повърхностните 5 сm на почвите, може да се определи като „добра“ до „много добра“, а при 
почвените образци от пробна площ 26 тя е „неудовлетворителна”. Добрата порьозност показва 
високата способност на изследваните почви да поемат напълно падналите валежи, с което 
повърхностния воден отток да бъде намален. Установи се висока водоустойчивост на 
почвените агрегати в почвените проби при всички култури, а при контролите тя е по-ниска (от 
70 до 79 %), което показва благоприятното въздействие на дървестната растителност върху 
почвите. 

Съдържанието на физична глина е от 8,17 % до 65,25 %, на ил от 4,0 % до 32,22 %, като 
в почвените образци от пробна площ 25 няма ил в слоя 0-5 cm. Това показва по-слаба 
свързаност на почвените агрегати, което е показател за по-малка устойчивост на ерозионните 
процеси. Съдържанието на глина е високо, но съдържанието на ил и органично вещество също 
са с високи стойности в по-голяма част от образците, което спомага за стабилизирането на 
почвените агрегати и увеличаване на устойчивостта на почвата към ерозиращото действие на 
водата.  

Всички горски постилки в пробните площи имат кисела реакция, като стойностите на 
pH са от 4,48 до 6,24. С подобни стойности са и горските постилки от другите два изследвани 
водосбори. 

Съдържанието на въглерод (C, %) в анализираните проби от горска постилка се изменя 
в границите от 13,92 % в пробна площ 18 до 33,55 % в пробна площ 25. Азотът (N, %) в 
постилката варира в границите от 0,36 % до 0,98 %. Отношението C:N е в различни граници 
при анализираните проби. Пробни площи 22 и 23 са с тип на разлагане Moder. Пробна площ 
18 е с преходен тип на разлагане. Останалите пробни площи са с тип на разлагане Rohhumus.  

От получените резултати за задържаното количество вода за 12 и 24 часа, се установи, 
че най-добра водозадържаща способност има горската постилка в културите от бял бор. 
Висока водозадържаща способност в култури от бял бор е установил и Маринов (1995) и се 
потвърждава и в другите два водосбора. 

 

5.4.2. Противоерозионни култури във водосбора на река Бистрица 
 

 Основните дървесни видове, които са използвани за залесяване във водосбора на река 
Бистрица са бял бор и черен бор. В по-високите части на водосбора има и култури от 
обикновенна ела. В този водосброр са заложени 5 пробни площи, като четири от тях са в 
култури от бял бор и една в култура от черен бор, взети са проби и от две контроли. От тях са 
взети почвени и растителни проби за анализ.   

 В анализираните проби количеството на общ азот в повърхностните хоризонти е в 
границите от 0,04 до 0,16, което е в по-ниски стойности от водосбора на Бадинска река и 
показва, че почвите са слабо запасени с азот. И при този водосбор, както и при Джубрена, се 
установи висока водоустойчивост на почвените агрегати под културите и по-ниска при 
контролите, които са взети под тревна растителност. Поради интензивните ерозионни процеси 
в миналото при този водосбор, контролите от повърхностен слой 5-20 сm са основно съставени 
от различни по размер твърди скални частици, което направи невъзможно прилагане на почвен 
анализ за този слой. 
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Съдържанието на въглерод (C, %) в анализираните почвени проби се изменя в 
границите от 0,93 % до 4,86 %, като намалява в дълбочина. В пробна площ 13, се установи 
значителна разлика в стойностите на въглерод и азот. Тези резултати може да са свързани с 
различното изложение и съответно различните условия, в които протичат всички процеси. При 
тази пробна площ резултатите в механичния състав също се различават от общата тенденция. 
Няма илова фракция и при ниско съдържание на органичен въглерод, това е индикация за по-
слабата свързаност на почвите и по-висока уязвимост на деградационни процеси 

 Получените резултати показват, че всички анализирани почви са с кисела реакция (pH 
5,09-5,56), което е характерно за почвите под иглолистни култури.  

Според получените резултати за скелета на почвата, почвените образци от пробни 
площи 14 и 15 са „силно“ до „много силно“ скелетни, а в останалите почвени образи почвите 
са „слабо“ до „средно“ скелетни. От получените резултати за обемнaта плътност, почвите във 
водосбора на река Бистрица могат да се причислят към леките почви, което ги определя и като 
по-уязвими на почворазрушаващите процеси. 

Установи се, че порьозността на почвените образци e „много лоша“ до 
„неудовлетворителна“ за почвените образци от пробни площи 13, 14 и 15 и „много добра“ в 
почвените образци от пробни площи 16 и 17. Порьозността зависи главно от съдържанието на 
органично вещество, а от нея в много голяма степен зависят водните свойства на почвата. При 
„неудовлетворителна“ порьозност, почвите са слабо пропускливи, валежите не могат да 
преминат в почвените хоризонти и това е предпоставка за образуване на голямо количество 
повърхностен воден отток. 

      Резултатите за механичния състав на почвите показаха, че съдържанието на физична 
глина е от 11,35 % до 29,6 %, на ил от 4,1 % до 12,51 %, като в пробна площ 13 няма илова 
фракция. Такова разпределение на механичния състав с малко ил или липса на ил е характерно 
при почви с наличие на ерозионни процеси (Erzsebet, Gergely, 2001). 

Въз основа на данните за количеството вода, която горската постилка задържа се 
установи, че постилка от 400 сm2 е в състояние да задържи количество вода, което е повече от 
собственото ѝ тегло. При пробна площ 13 то е три пъти по-голямо от теглото на постилката в 
сухо състояние. Висока водозадържаща способност на горската постилка е установена и при 
Бадинска река и при Джубрена. При изледвания на други водосбори Китин (1984) и Маринов 
(1995) също са установили такава тенденция.  

 При тази пробна площ (13) е и най-голямо съдържането на въглерод и азот в 
постилката. Наличието на високо съдържание на тези елементи в постилката и в същото време 
най-ниското им съдържание в почвените образци, показва че процесите на разлагане и 
почвообразуване в тази пробна площ протичат много бавно, и въпреки голямото натрупване 
на хранителни елементи в горската постилка, те не са достигнали до почвените слоеве. Всички 
горски постилки в пробните площи са с кисела реакция (pH - 5,4-5,68), което е характерно за 
иглолистните култури.  

Съдържанието на (C, %) в анализираните проби се изменя в границите  от 10,72 % в 
пробна площ 17 до 25,21 % в пробна площ 13. Азотът (N, %) в постилката варира в границите 
от 0,83 % до 1,11 %. Отношението C:N във всички анализираните проби е по-малко от 14, 
което означава, че типът на разлагане е Mull.  

5.4.3. Противоерозионни култури във водосбора на Бадинска река 
 

На територията на водосбора са заложени 12 пробни площи в иглолистни 
противоерозионни култури, създадени върху ерозирани канелени горски почви, избрани 
според дървесния вид, надморската височина, годината на създаване, наклон и изложение на 
терена. Определено е тяхното местоположение чрез използване на ГИС и данни от 
Горскостопанските планове (ГСП). Две от контролите са в горна част на склона и са на северно 
изложение (контрола 1 и 2), а другите две са в долна част на склона и са на южно изложение - 
контрола 3 и 4. 



24 
 

Горските култури във водосбора са създадени с голяма гъстота, като са имали за цел да 
постигнат по-голям брой на оцелели фиданки, предвид природните фактори и голямата 
опасност от повреди от дивеч и домашни животни.  

От направените измервания и използваните данни от горскостопанските планове се 
установи, че създадените култури са жизнени и продуктивни (всички култури от бял и черен 
бор са от I бонитет), което е показател за техните добри почвозащитни функции.  

От направените анализи се установи, че доминират почви с кисела реакция (pH 3,0-6,5), 
като само при ПП 7 (бял бор) тя е неутрална.  

Съдържанието на въглерод (C, %) в почвите в пробните площи се изменя в границите 
от 0,71 % до 5,34 %, като при всички то намалява в дълбочина. При контролите, които са в 
горната част на склона (контрола 1 и 2), съдържанието на въглерод е в значително по-ниски 
стойности от тези при другите пробни площи - със стойности от 0,29 % до 1,63 %. 
Съдържанието на въглерод в другите две контроли (3 и 4), обаче е със стойности подобни и 
по-високи от тези под създадените култури. Същото се наблюдава и при съдържанието на общ 
азот. Азотът (N, %) в повърхностните слоеве на почвата в пробните площи се движи в 
границите от 0,10 и 0,34 %. Добре запасени с азот (N>0,2) са почвите под културите от акация 
и под една от по-старите култури от бял бор (ПП 12). При контроли 1 и 2 стойностите са много 
ниски, от 0,02 % до 0,07 %, а при контроли 3 и 4, стойностите са дори по-високи от тези при 
пробните площи под културите – от 0,22 % до 0,24 %, което корелира със съдържанието на 
въглерод в тези почви. При контролите се вижда и намалена водоустойчивост на почвените 
агрегати, както е при другите два водосбора.  

Представените резултати за съдържанието на въглерод и азот доказват положителното 
влияние на създадените култури за подобряване на почвените условия под дървесната 
растителност. Стойностите при контролите, които се намират в долната част на склона, се 
влияят от изнасянето при всеки валеж на част от повърхностния слой на почвата, който е най-
богат на хранителни елементи. Те се отмиват от горната и средната част на склона и се 
депозират там, което обяснява високото съдържание на азот и на сходните стойности на 
въглерод с тези под дървесната растителност. Акумулиране на изнесените с твърдия и течния 
отток фини частици и органично вещество от по-горните части на склона, в долната част на 
склона е установено и от Велизарова (2008). Керенски (1972) също е установил пренасяне на 
значително количество наноси от горната към долната част на склона и отлагания в тревните 
площи. 

От получените данни за скелета на почвата, се установява, че във водосбора на 
Бадинска река почвите са „леко“ до „средно скелетни“. Сравнено с резултатите при 
контролите се вижда повишаване на процентното съддържание на глина и ил, което е 
индикатор за повишаване устойчивостта на почвите под културите на деградационните 
процеси.  
 От данните за горската постилка, по отношение на абсолютно сухото ѝ тегло се 
установи, че при културите от черен и бял бор общото тегло е чувствително по-високо в 
сравнение с това при акацията. Това се дължи на по-голямото натрупване на постилка под 
иглолистните култури, което е установено и в други изследвания (Петков, 1979). Горската 
постилка акумулира значителни количество хранителни вещества, задържа част от валежите 
и оказва положително влияние върху топлинния и воден режим на горските почви (Маринов, 
Наумов, 1959; Костадинов, 1984). 

Влиянието на горската постилка върху задържането на валежите, преминали през 
склопа, е представено чрез определяне на количеството вода, което може да задържи 
постилката за 12 h и 24 h. Въз основа на данните за абсолютно сухото тегло на постилката и 
количеството вода, която тя задържа, се установи, че постилка е в състояние да задържи 
значително количество вода - колкото собственото си тегло и в някои площадки повече от 
теглото си, чрез което оказва положително влияние върху разпределението на валежите, 
проникнали под склопа. Като пример постилката под ПП 6, на която сухото тегло върху 400 
cm2 е 85,7 g, е успяла да задържи 175,32 mL вода, а постилката под ПП 7, със сухо тегло 346,25 
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g, е задържала 637,43 mL вода. От процента задържаното количество вода може да се  направи 
извод, че горската постилката в избраните пробни площи има способността да задържи валеж 
между 41 % и 228 % от собственото си тегло валеж. Задръжният ефект се реализира основно 
през първите 12 h, след което се установи по-слаба водозадържаща способност.  

Съдържанието на C в анализираните проби от горска постилка се изменя в границите  
от 5,75 % в ПП 3 до 34,24 % в ПП 8. Азотът в постилката се движи в границите от 0,33 % до 
1,11 %. Сравнително по-високите стойности на въглерода спрямо азота показват, че процесът 
на разлагане на органичните вещества протича бавно. Отношението C:N в мъртвата горска 
постилка може да се използва за определяне на типа на разлагането й. В по-голяма част от 
пробите отношението C:N е по-малко от 14, което означава, че типът на разлагане е Mull. В 
една от пробните площи типът на разлагане е Moder - C:N е 18,57. Поради по-бавната 
трансформация на органичните вещества се формира и по-мощна горска постилка, която може 
да задържи значителни количества валежи и съдържа в потенциална форма значителни 
количества хранителни елементи. Сравнително по-бавно протичане на минерализация на 
органично вещество е установено и при други борови и акациеви култури (Петков, 1979). 

5.5. Оценка на ерозията чрез прилагане на метода на Гаврилович 
    5.5.1. Оценка на ерозията във водосбора на река Джубрена 
 

Средна стойност на коефициента на ерозията Z за река Джубрена е 0,17, като тази 
стойност поставя водосбора на река Джубрена в V степен според скалата на Gavrilovic (1976) 
и определя ерозията в него като „много слаба“. С най-голяма площ са териториите от степен 
V – 36,2 %, а с малка разлика са териториите от степен IV и III – съответно 31,6 % и 32 %. 

Пространственото разпределение на териториите във водосбора на река Джубрена 
според коефициента на ерозия Z е представено на фигура 8. От него се вижда, че с най-високи 
стойности на коефициента Z са обработваемите площи. Горските територии се характеризират 
с много слаба ерозия, а със слаба ерозия са териториите около населените места. 
 

 
Фигура 8. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Джубрена 

според коефициента на ерозия Z. 
 

За да може да се направи сравнение между двата модела за оценка на ерозията, отделно 
са извадени само горските територии и са изчислени стойностите на коефициента Z и Wgod.  

Средна стойнност за коефициента Z (изчислен само за горските територии) е 0,15, което 
е V степен на ерозия („много слаба“ ерозия). „Средна“ и „силна“ ерозия има на много малка 
площ от горските територии, основно в горната част на водосбора и около село Сапарево (фиг. 
8). 
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Фигура 9. Пространствено разпределение на горските териториите във водосбора на река 

Джубрена според коефициента на ерозия Z. 
 

При сравнение на тези резултати с резултатите от Методиката, се вижда, че те са почти 
еднакви. Териториите, определени в степента „силен“ риск от ерозия отново са около с. 
Сапарево и в горната част на водосбора (фиг. 9). Крайната оценка за водосбора на река 
Джубрена, получена по Методиката, е „много слаб до слаб“ риск от действителна ерозия, а 
при прилагане на модела на Гаврилович общата оценка за горските територии е „много слаба“ 
ерозия. Тези резултати и резултатите от пространствения анализ, показват че двата модела са 
съпоставими и могат да се използват за оценка на ерозията в планински водосбори. 

 
5.5.2. Оценка на ерозията във водосбора на река Бистрица 
 

Средна стойност на коефициента на ерозията Z за водосбора на река Бистрица е 0,35, 
като тази стойност определя водосбора като територия със „слаба“ ерозия. С най-голям дял са 
териториите от V-та степен - 41,8 %, следвани от териториите в III-та степен - 28,99 %. 

Пространственото разпределение на коефициента Z е представено на фигура 10. Вижда 
се, че в горната част на водосбора са териториите със силна и много силна ерозия. Това се 
дължи на по-малкото покритие с горска растителност - тези територии са основно покрити със 
скали и тревна раститиелност.  
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Фигура 10. Пространствено разпределение на териториите във водосбора на река Бистрица 

според коефициента на ерозия Z. 
 

От пространственото разпределение на коефициента Z само за горските територии се 
вижда, че териториите са оценени основно с „много слаба“ и „слаба“ ерозия. В горната част и 
около село Бистрица има територии със „средна“ и „силна“ ерозия (фиг. 11). Много малка част 
от територии са със „много силна“ ерозия. Средната стойност на индекса за горските 
територии е 0,31, което определя горските територии като територии със „слаба“ ерозия. 

Териториите, определени със „силен“ риск от действителна ерозия по Методиката, са 
основно в горната част на водосбора, като това съвпада с резултатите от метода на Гаврилович. 
Териториите със „среден“ риск от ерозия по Методиката са около населеното място, както е и 
при втория метод, т.е. метода на Гаврилович.  

 
 

 
 

Фигура 11. Пространствено разпределение на горските териториите във водосбора на река 
Бистрица според коефициента на ерозия Z. 
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5.5.3. Оценка на интензивността на ерозията по метода на Гаврилович 
 

Определено е и общото количество изнесени наноси (Wgod) за двата водосбора. Както 
беше спомената по-горе, използваните данни за едни от основните показатели – температурата 
и валежите са за 39 годишен период (1966-2005) и са от климатична станция Дупница.  Според 
данните средната температура за периода е 10,4°, а средното количество на валежите е 561,5 
mm.  

След направените изчисления, за водосбора на река Джубрена общото количество 
изнесени наноси (Wgod)  е 14 810,2 m3/km2/y, а при определяне на Wgod само от горските 
територии, за този водосбор - Wgod е изчислено на 4 700,8 m3/km2/y.  

За водосбора на река Бистрица Wgod е 21 468,7 m3/km2/y,  изчислено само за горските 
територии на този водосбор - Wgod е 7 735,5 m3/km2/y.   

И при двата водосбора се установи значително по-малко количество наноси (Wgod), 
когато изчисленията са направени само за горските територии. Също така, въпреки по-малката 
си площ, водосборът на река Бистрица е с по-високи стойности на Wgod, което се дължи на 
влиянието на някои фактори за ускоряване на ерозионните процеси, като големите наклони на 
склоновете и наличие на територии, покрити предимно от скали. 

6. Изводи 
 
   Изследванията обхващат територията на представителни водосбори, формирани от 
притоци на река Джерман - реките Джубрена, Бистрица и Бадинска. Направена е подробна 
характеристика на физикогеографските условия, растителното покритие и климата във 
водосбора на река Джерман и поотделно за определените представителни водосбори. В 
изпълнение на поставените цели и задачи са проучени ерозионните фактори и е направена 
оценка на риска от ерозия чрез прилагане на два методични похода – „Методика за изготвяне 
на национална дългосрочна програма за защита от ерозия и порои в горския фонд“ и метода 
на Гаврилович. Направен е подробен анализ на състоянието и ефективността на две 
укрепителни системи от баражи и прагове – в пороя Бадинска река и в пороя Сапаревски дол. 
Анализирана е ефективността на противоерозионните залесявания, основно чрез настъпилите 
промени в почвените показатели и горската постилка. 

Оценката на риска от ерозия чрез прилагане на Методиката във водосбора на река 
Джубрена показа, че териториите със „силен“ риск от потенциална ерозия са 46,6%, като 1,4% 
от териториите са със „силен“ риск от действителна ерозия. При оценката на действителен 
риск от ерозия се установи, че значителна част от водосбора е с „много слаб“ риск от 
действителна ерозия – 41,8%. Със „среден“ риск са 18,6 %, 4,9% са със „среден до силен“ риск 
и малка част от водосбора е със „силен“ риск от действителна ерозия – 0,16%. При прилагане 
на модела на Гаврилович се определи средна стойнност за коефициента Z - 0,15, което е V 
степен на ерозия („много слаба“ ерозия). И при двата метода се установи, че териториите с по-
голям риск от ерозия са основно около село Сапарево. 

Установи се, че рискът от потенциална ерозия във водосбора на река Бистрица е висок, 
като на 48,45% от територията на водосбора съществува „среден“ риск от потенциална ерозия, 
а на 41,91% рискът от потенциална ерозия е „силен“. Оценката на действителния риск от 
ерозия е „слаб до среден“, като само около 7% от териториите са със „силен“ риск. От 
пространственото разпределение на коефициента на ерозията Z  и  териториите с потенциален 
и действителен риск при този водосбор, се установи сходство в получените оценки по двата 
метода. Средната стойност за горските територии на коефициента Z е 0,31, което е IV степен 
от скалата на Гаврилович и определя горските територии в категорията „слаба ерозия“.  

При прилагане на Методиката се установи, че 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. Резултатите показват, че независимо от слабия риск от 
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действителна ерозия за целия водосбор, в горната му част има територии, където рискът от 
ерозия е по-силен.  

Чрез прилагане на метода на Гаврилович е направена  оценка на ерозията както на 
горските територии, така и на цялата територия на водосборите, която включва и 
обработваеми земи. Определи се и общото средногодишно количество на твърдия отток 
(наноси) (Wgod) за двата водосбора. Установиха се по-високи стойности на Wgod за река 
Бистрица, което се дължи на по-голямите наклони и наличието на повече видими процеси на 
ерозия, което увеличава стойностите на коефициента 𝜑 (вид и обхват на видимите процеси на 
ерозията). 

Установи се висока точност на получените резултати при прилагане на Методиката, 
разработена за оценка на риска от ерозия в горските територии, чрез прилагането на по-
известния и по-използван на Балканите метод на Гаврилович върху същите територии. 
Резултатите за процентното разпределение на териториитте по различните степени на риск и 
резултатите от пространствения анализ и при двата водосбора, показват че двата модела са 
съпоставими и могат да се използват с приблизително еднаква точност за оценка на ерозията 
в планински водосбори. Въпреки близките резултати от двата модела, които са получени 
поради използваните подобни входни параметри, трябва да се вземе предвид, че Методиката 
има няколко предимства пред метода на Гаврилович. Едно от тях е, че тя е разработена при 
условията на нашата страна, а друго основно предимство е получаването на резултати за 
потенциалния риск от ерозия във водосбора, което при метода на Гаврилович не се отчита. И 
двата модела са точни и успешно приложими за нашата страна, но по-подходящ за прилагане 
в практиката е Методиката, при който част от параметрите са директно обвързани с 
Горскостопанските планове на съответните горски стопанства.  

Създадените горски култури и в трите водосбора са подобрили почвените 
характеристики и условията на средата. Потвърдена е  ролята на горските култури за 
намаляване количество на повърхностния воден отток и ограничаване на ерозирането на 
почвата. Тяхното влияние се отразява върху почвените характеристики, като се установи 
значително подобряване на стабилността на почвените агрегати, което повишава 
устойчивостта на почвата към ерозионните процеси. В повърхностните слоеве са установени 
оптимални условия на почвената киселинност (pH) за растеж на по-възрастните горски 
култури и естествените насаждения. Запасът на общ азот също е в граници, достатъчни за 
добро азотно хранене на растенията. Съдържанието на органичен въглерод варира при 
различните пробни площи, но е достатъчно да допринесе за подобряването на почвените 
характеристики.  

Горската постилката e с добри водорегулиращи и почвозащитни свойства. Установи се, 
че тя е в състояние да задържи значително количество валеж, като най-много се задържа в 
културите от бял бор. Постилката е основно с кисела реакция, което е характерно за 
иглолистните култури. Установи се високо съдържание на въглерода спрямо азота, което е 
признак за по-бавното разлагане на органичните вещества, което е причина за формирането на 
мощна горска постилка и в трите водосбора.  

Проведените изследвания потвърждават установеното и от други автори подобряване 
на почвените показатели под културите, влияние на горската постилка върху увеличаване на 
органичното вещество в почвите и добро водозадържане, резултат основно от ролята на 
горската постилка и подобрените филтрационни свойства на почвата, което ограничава 
формирането на повърхностен воден отток и ерозирането на почвата. 

При изследването на хидротехническите съоръжения се установи, че изградените 
съоръжения във водосбора на Бадинска река са изпълнили функцията си, като са допринесли 
за преустановяване на дълбочинната и странична ерозия в значителна част от леглото на пороя. 
Значителната дължина на укрепения участък и големия брой изградени напречни съоръжения 
показват мащаба на приложените противоерозионни дейности. Резултат от тях, освен 
цялостно ограничаване на ерозията във водосбора и в хидрографската система, е и 
преустановеното движение на три големи свлачища, които в миналото са били основен 
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източник на поройни материали. Установените промени в наносния наклон през последните 
години не са значителни. Тези резултати показват висока ефективност на укрепителната 
система и установилото се равновесие, при което водното течение вече не е в състояние да 
променя съществено наклона на задбаражните наноси. Изпълнени са основните цели на 
изградената система - укрепяване на поройното легло и бреговете, стабилизиране на 
свлачищата,  задържане на значителен обем наноси и ограничаване отлагането на наноси и 
ерозирана почва върху наносния конус.  

Количеството на оттока е намаляло, но все още водното течение пренася наноси с 
различна големина. Силата на водното течение е причинило подриване на основата на някои 
от баражите, а при други меандирането на реката създава риск за разрушаването им. Ясно 
видима е страничната ерозия, която би могла да се ограничи с изграждане на надлъжни 
съоръжения или корекции на речното легло, предимно върху формираните наноси зад по-
големите баражи. Необходими са ремонтни дейности за стабилизиране на някои от 
хидротехническите съоръжения.  

При пороя Сапаревски дол също се установи, че изградените хидротехнически 
съоръжения са изпълнили функцията си. Количеството на наносите и на ерозирана почва е 
намаляло, но все още реката пренася наноси с различна големина. Силата на течението и 
влачените наноси са причинили повреди/нарушения на някои от баражите. Задържани са 
значително количество наноси и са се укрепили бреговете на пороя. Все още има видими 
ерозионни процеси в леглото на пороя. 

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

7. Приноси 
 

1. Установени са и са анализирани определящите фактори за развитие на ерозията във 
водосбора на р. Джерман чрез използване на представителни водосбори и прилагане на два 
методични подхода - Методиката за изготвяне на национална дългосрочна програма за защита 
от ерозия и порои в горския фонд и метода на Гаврилович. В изследването Методиката е 
приложена за първи път върху по-големи по площ водосбори в сравнение с първоначалното ѝ 
тестване.  

2. Направена е оценка на интензивността на ерозията и на потенциалния и действителен 
риск от ерозия на ниво „водосбор“. Създадени са карти за пространственото разпределение на 
площите в представителните водосбори според направената оценка на риска от ерозия, които 
могат директно да се ползват за практически цели. 

3. Установени са сходства в получените резултати за оценка на ерозията по двата 
приложени метода, което доказва, че методът на Гаврилович е приложим за условията на 
нашата страна. Предпочитанието за прилагане на единия или другия методичен подход ще се 
определя отделно за всеки проучван водосбор, в зависимост от поставените цели.  

4. Установени са нови данни за актуалното състояние на ерозионните процеси в 
планински водосбори, които в миналото са имали пороен характер и са нанасяли значителни 
щети. Потвърди се ефективността на прилагане на комплексния подход за ограничаване на 
ерозията в поройни водосбори – третиране на хидрографската система с напречни и надлъжни 
съоръжения и създаване на горски култури върху ерозираните склонове.  
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ASSESSMENT OF FACTORS AND SOIL EROSION RISK IN DZERMAN RIVER 
WATERSHED 

Eli Pavlova-Traykova 

Bulgarian Academy of Sciences, Forest Research Institute 

Summary 

 

              Soil erosion is one of the most significant environmental problems, which has had a 
negative impact on a world population. Soil erosion and its consequences are also a significant 
problem in Bulgaria, and despite of large erosion control activities in the past, many forest 
areas are affected by soil erosion in different degrees of risk. 

               The study was carried out on the territory of three representative catchments formed 
by tributaries of the Dzherman River. Two methodological approaches are applied - 
“Methodology for the preparation of a national long-term program for protection against 
erosion and torrent control” and the Gavrilovic Method. The factors and the risk of erosion 
were assessed and the total amount of solid runoff was determined. Analyzes of soils and 
forest cover in various anti-erosion crops were prepared. Hydrotechnical facilities were 
investigated in two of the catchments. The capabilities of Geographic Information Systems 
(GIS) were used to calculate the part of the indexes and visualize the results obtained. 

               The territories of the three catchments are determined with different degrees of 
potential and actual risk, territories with "high risk" are mainly located around the settlements. 
The amount of solid runoff is also significant. It has been established that both applied 
methods are accurate and will successfully be applied to our country. The established forest 
crops in all three catchments have improved the soil characteristics and environmental 
conditions. The study of the hydrotechnical facilities revealed that the constructed facilities 
fulfilled their function by contributing to the cessation of deep and lateral erosion, and retained 
a large amount of sediment. 

 

 

 

 

 


