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Абстракт: Анализирани са максималните количества на повърхностния воден 
отток и на ерозираната почва под култури от бял бор (Pinus silvestris Arn.) и черен 
бор (Pinus nigra L.), насаждение от цер (Quercus cerris L.), с участие на благун (Quercus 
fraineto Ten.), от тревни и угарни площи в стационар Габра, Ихтиманска Средна гора. 
Обобщени са данните за валежите, формирали отток по-голям от 2,0 и 4,0 m3/ha 
и за получения воден отток над тези стойности. Количеството на водния отток 
от един интензивен валеж, по средни данни за валежите с отток над 2,0 m3/ha, при 
угарните площи e 20,0 m3/ha, което е 4,4 пъти повече от този от тревните площи 
и иглолистните култури и 6 пъти в сравнение с този от дъбовото насаждение. 
Максималните количества воден отток от един валеж от угарните площи достига 
194 m3/ha. Получените максимални количества воден отток от покрити с горска или 
тревна растителност площи, които са по-големи от 2,0 m3/ha, трябва да се имат 
предвид при определяне на максималния речен отток и при оценка на опасността от 
поройни прииждания и наводнения, поради големите площи във водосборите, покрити 
с такава растителност. Максималното годишно количество ерозирана почва от 
угарни площи при дължина на склона 30 m и наклон 17% достига 78,0 t/ha.

Ключови думи: ерозия, максимален повърхностен воден отток, ерозирана почва, 
дъбово насаждение, иглолистни култури, угарна площ, тревна площ 

ВЪВЕДЕНИЕ

Териториите, покрити с горски насаждения, поляни, пасища, скали, 
обработваеми земи и др., имат различен дял във формиране на оттока 
от водосборните басейни. Постъпващите води в речните легла, освен 
от валежите, са в пряка зависимост и от начина на стопанисване 
на земите, релефа, почвата, формата на водосбора и гъстотата 
на хидрографската мрежа. За формирането на максимални води, 
обаче, основна причина са интензивните валежи и бързото пролетно 
топене на снеговете. В планинските водосбори най-голяма част от 
валежите се инфилтрира в почвата,  друга се задържа от надземните 
части на растителността, а останалата – формира повърхностния 
отток. Това разпределение показва, че вероятността за формиране 
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на високи води от водосбори с голяма лесистост е минимална. В тях 
растителността е определяща за ограничаване на повърхностните 
води, ако е в добро състояние и правилно разпределена във водосбора. 
При валежи с големи количества обаче,  водозадръжният капацитет 
на почвите се изчерпва и в речните легла се съсредоточава воден 
отток, който може да предизвика прииждане и нанасяне на щети в 
по-долните части на водосбора. 

Влиянието на растителността върху регулирането на 
повърхностните води и върху водното количество в реките  е добре 
известно и научно доказано с много изследвания (К е р е н с к и, 1972; 
C h u b a t y i, 1984; К ит и н, 1988; Р а е в, 1989; Н е д я л к о в, Р а е в 1988; 
М а н д е в, 1996; 1998; K o s t a d i n o v, 1995; O l i j n y k, 1999; C e b a l l o s 
et al., 2002; K u l c h y t s k y i-Z h y h a i l o, 2003; O s h u r k e v i c h, 2006).  

Максималните води са обект на измерване в пунктовете 
на основните реки и в някои от техните притоци. Ако няма 
поставени специални задачи, отчетените количества се оценяват 
спрямо валежите и площта на водосбора, без да се отчита вида 
на площите, състоянието на растителността, разпределението й 
във водосбора, процента на откритите и обработваеми площи. От 
научен и практически интерес е установяване участието на различно 
стопанисвани площи във формиране на високите води (максималния 
речeн отток) от водосборите. Това е необходимо във връзка с оценка 
на причините за поройните прииждания на реките и наводненията, 
както и за избора на мерки за ограничаването им.

Цел на настоящото изследване е установяване на максималните 
количества повърхностен воден отток и ерозирана почва (твърд 
отток) от опитни площи върху склонове, покрити с насаждения и 
иглолистни култури, както и от тревни и угарни площи в стационар 
Габра (Ихтиманска Средна гора).

ОБЕКТ И МЕТОД НА ИзСЛЕДВАНЕ

Стационарът за ерозионни и хидрологични изследвания Габра е 
изграден на територията на Държавно лесничейство Елин Пелин, 
Ихтиманска Средна гора. Природните условия в стационара са 
характеризирани от А н г е л о в, Р а д к о в (1977) и М а р и н о в 
(2004а, 2004б). В настоящото проучване са използвани дългогодишни 
стационарни измервания на повърхностния воден отток и ерозираната 
почва от отточни площадки с иглолистни култури от бял бор (Pinus 
silvestris Arn.), черен бор (Pinus nigra L.), насаждение от цер (Quercus 
ceris L.), с участие на благун (Quercus fraineto Ten.), тревни и угарни 
площи, чиито характеристики са представени в предишна публикация 
(М а р и н о в, 2006). Там са посочени и основните методи за  измерване 
на повърхностния воден отток и ерозираната почва. 
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За целите на това изследване са обработени и анализирани 
данните за повърхностния воден отток, който е с обем над 2,0 m3/ha, 
предизвикан от един валеж (дъжд). Водният отток от склоновите 
земи над тази стойност, ако достигне до речната система, може 
да формира значителен отточен обем от един средно голям пороен 
водосбор, например 5000 ha.

Като се има предвид и краткотрайния характер на поройните 
валежи, понякога под 30 min, при такъв отток от един валеж може 
да се образуват високи води в главното течение, които да причинят 
разливане на водите извън речното легло. Това е основанието за 
избора на тази гранична стойност на оттока при настоящото 
проучване. Анализирани са и данните за оттока от един валеж от 
различните площи при повърхностен воден отток над 4,0 m3/ha. 

Интензивните дъждове в района на изследването, които имат 
количество  9,5 mm и средна интензивност  0,180 mm/min, приети 
у нас за ерозионни, са със средно количество 18,6 mm (М а р и н о в, 
2004). В настоящото изследване е направена характеристика на 
валежите, при които се е формирал повърхностен отток по-голям 
от 2,0 и 4,0 m3/ha. Анализирани са и данните за количеството на 
ерозираната почва (твърд отток) при падането на тези валежи от 
черна угар на склон със 17% наклон, както и от стандартни угарни 
площадки с дължина 22 m и наклон 9%.

РЕзУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Характеристика на валежите
В таблица 1 са представени средни стойности за 

характеристиките на валежите, в резултат на които е получен 
повърхностен воден отток с количества по-големи от 2,0 и 4,0 m3/
ha (2000 и 4000 L/ha).  

Вижда се, че средното количество на валежите, които формират 
повърхностен воден отток над 2,0 m3/ha (2000 L/ha), е най-голямо 
при дъбовото насаждение – около 35 mm (350 m3/ha). Такива валежи 
обаче падат много рядко в този регион.

При тревната площ и иглолистната култура валежите, които 
формират отток над 2,0 m3/ha (2000 L/ha) са с почти еднакви средни 
количества – 27 до 29 mm. При угарните площи тази стойност е 
по-ниска – 23 mm. Минималните количества валеж с получен воден 
отток над посочената стойност при тези площи e около 10 mm.  

От фиг. 1 се вижда тенденцията, че формирането на голям 
воден отток се предизвиква от най-малко количество валеж при 
угарните площи, следвани от тревните, иглолистните култури и 
дъбовото насаждение. При тревните площи и иглолистните култури 
средните стойности на валежите, формиращи отток над 4,0 m3/ha, 



4

са значително по-големи от тези с отток над 2,0 m3/ha. Установява 
се и рязко увеличаване на доверителния интервал, което показва, че и 
валежи с по-малки количества могат да формират отток над 4,0 m3/
ha, за което е определяща интензивността им. При угарните площи 
разликата в средните стойности на валежите, формиращи отток 
над посочените количества, е незначителна.

Максимални количества повърхностен воден отток
В таблица 2 са представени характеристики на получения 

повърхностен воден отток с количество над 2,0 m3/ha и над 4,0 m3/
ha от дъбово насаждение (1981-2005 г.), иглолистна култура и тревни 
площи (1974-2004 г.) и угарни площи на наклон 17% (1977 до 2005 г.).

Таблица 1
Характеристика на валежите, формирали повърхностен воден отток по-голям от 

2,0 и 4,0 m3/ha (1978-2005 г.)
Table1

Characteristic of rains set up water runoff from different sampling sites with quantities 
exceeded 2.0 m3/ha and .,0 m3/ha (1978-2005)

Харaкте-
ристики
Characteristics

Количество на отделен  валеж (m3/ha)/Quantity of separate rain 
(m3/ha)

при получен отток > 2,0 m3/ha 
от

rains with water flow > 2.0 m3/ha 
from

при получен  отток > 
4,0 m3/ha от

rains with water flow > 
4.0 m3/ha from

Дъбово на-
саждение
Oak stand

Иглолистна 
култура

Coniferous 
plantation

Тревна 
площ
Grass 
area

Угарна 
площ
Fallow 
area

Иглолистна 
култура

Coniferous 
plantation

Тревна 
площ
Grass 
area

Угарна 
площ
Fallow 
area

Средно Average 349 293 270 232 471 395 24 6

Максимално 
Maximum 1648 1648 1648 1648 1648 1648 1648

Минимално 
Minimum 60 104 110 98 183 140 98

Стандартно 
отклоне-
ние Standard 
deviation

276 210 211 176 327 312 197

Брой  вале-
жи/Number
of rains

31 65 67 110 17 22 81
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Средното количество воден отток за валежите, предизвикали 
отток над 2,0 m3/ha (2000 L/ha), е в границите от 3,3 до 20,0 m3/ha, 
а за тези с отток над 4,0 m3/ha (4000 L/ha) – от 8,8 до 25,9 m3/ha. 
Максималните количества отток са в много широки граници – от 
11 до 193,7 m3/ha. 

Повърхностният воден отток е най-голям при угарните площи. 
Средното му количество, за всички валежи с отток над 2,0 m3/ha, е 
около 4,4 пъти по-голямо от получения отток от тревните площи 
и иглолистните култури и 6 пъти превишава този от дъбовото 
насаждение. Средното количество отток от угарните площи, 
получено от валежите, предизвикали отток над 4,0 m3/ha, е почти 

Фиг. 1. Средни стойности и доверителен интервал на количеството на 
интензивните валежи (mm), формирали по-голям воден отток от:

– 2,0 m3/ha – 1 – дъбово насаждение (пл, 23), 2 – иглолистни култури (пл, 6 
и 10), 3 – тревни площи (пл, 15), 4 – угарни площи (пл, 3 и 19);

– 4,0 m3/ha – 2’ – иглолистни култури (пл, 6 и 10), 3’ – тревни площи ( пл, 
15), 4’ – угарни площи (пл, 3 и 19),

Fig. 1. Average values and confident interval of the quantities of intensive rains  
(mm), formed water runoff more than:

– 2.0 m3/ha – 1 – oak stand (sample plot (sp, 23), 2 – coniferous plantation (sp, 6 
and 10), 3 – grass area (sp, 15), 4 – fallow area (sp, 3 and 19);

– 4.0 m3/ha – 2’ – coniferous plantation (sp, 6 and 10), 3’ – grass land (sp, 15), 4’ 
– fallow area (sp, 3 and 19)
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26,0 m3/ha, което е около 3 пъти повече спрямо другите площи. 
Максималното количество воден отток от угарните 

площи достига 194 m3/ha. Това е 17,6 пъти повече от измерения 
максималния отток от дъбовото насаждение, 11 пъти – от оттока 
от иглолистните култури, а от оттока от тревните площи – 7 
пъти.

Коефициентът на оттока е много малък, с изключение при 
угарната площ за валежите с отток над 4,0 m3/ha. Малкият коефициент 
на оттока при дъбовото насаждение и иглолистната култура (0,01-
002) е показател за добрите им водорегулиращи функции, резултат 
в голяма степен от плътната горска постилка. Количеството на 
водния отток, превишаващ 2000 L/ha от покритите с растителност 
площи е между 1 и 3% от падналите валежи, което може да се 

Таблица 2
Характеристика на повърхностния воден отток с количество над 2,0 m3/ha и над 

4,0 m3/ha (1978-2005 г.)
Table 2

Characteristic of the water runoff exceeded the values 2.0 m3/ha and 4.0 m3/ha (1978-2005)

Харaкте-
ристики
Characteristics

Количество воден отток от един валеж (m3/ha)/Quantity of water 
runoff from a rain  (m3/ha)

при отток > 2,0 m3/ha от
with water runoff > 2.0 m3/ha from

при отток > 4,0 m3/ha от 
with water runoff > 4.0 

m3/ha from

Дъбово 
насаждение
Oak stand

Иглолистна 
култура

Coniferous 
plantation

Тревна 
площ
Grass 
area

Угарна 
площ
Fallow 
area

Иглолистна 
култура

Coniferous 
plantation

Тревна 
площ
Grass 
area

Угарна 
площ
Fallow 
area

Средно Average 3,3 4,4 4,6 20,0 8,8 8,3 25,9

Максимално 
Maximum 11,0 17,4 26,8 193,7 17,4 26,8 193,7

Минимално 
Minimum 2,0 2,0 2,0 2,0 3,7 2,6 4,3

Стандартно 
отклоне-
ние Standard 
deviation

2,0 3,6 4,2 29 4,8 5,8 32

Коефициент
 на оттока
Coefficient of 
runoff

0,01 0,016 0,02 0,09 0,021 0,03 0,12
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приеме за незначително от ерозионна гледна точка. По отношение 
формирането на речния отток обаче, тези количества трябва да се 
имат предвид, тъй като при поройни прииждания и наводнения те са 
част от оттока, формиран заедно с този от откритите площи. 

От угарните площи средно се оттича около 12% от 
количеството на падналите валежи. Тези големи стойности на 
повърхностния отток определят значителното влияние на угарните 
и обработваеми площи върху формиране на  високите води в речните 
легла. Малката им площ в планинските водосбори обаче ограничава 
това влияние. 

Максимални количества ерозирана почва
На фиг. 2. са представени средни стойности за количеството 

на валежите от април до октомври за периода 1991-2005 г., както и 
количеството ерозирана почва (твърд отток, t/ha) от черна угар, 
получено от стандартни площадки с дължина 22 m и наклон 9%.

Вижда се, че няма зависимост между средногодишните валежи и 
ерозираната почва. За 10-годишен период (1995-2004 г.) количеството 
на ерозираната почва е значително под средните стойности за целия 
период на изследване. Най-големи количества твърд отток са получени 
през 1994 и 2005 г. Те са резултат от високата ерозираща способност 
на отделни интензивни валежи. Два от падналите общо 6 валежа с 
интензивно ядро и количество ≥ 9,5 mm през 1994 г. имат ерозионен 
фактор на дъжда (R фактор) 110 и 124 MJmm/ha h. Те формират 
почти цялото количество ерозирана почва (71 t/ha), независимо че 
общото им количество (112 mm) е около 20% от годишния валеж на 
открито. През 2005 г. четири интензивни валежа, паднали  през юли и 
август, са формирали по-голяма част от годишно количество твърд 
отток от угарната площ на наклон 9 %. Ерозираната почва през юли 
е около 10 t/ha, а през август – около 19 t/ha. Падналият през август 
валеж от 164,8 mm е с най-голямо количество за 32-годишния период 
на изследвания в стационара. Той предизвиква воден отток от около 
243 m3/ha и формира около две трети от годишното количество 
ерозирана почва. Ерозионният му фактор (R) е 1356 MJmm/ha h, 
което е около 2,5 пъти над средногодишната стойност за региона 
– 534,8 MJmm/ha h (М а р и н о в, 2004б).

Почвените загуби могат да достигнат екстремни стойности 
при валежи с голяма интензивност и голямо количество. От 
многогодишните изследвания не се установява закономерност 
в падането на такива валежи. За района на стационар Габра 21- 
годишните наблюдения показват, че дъждовете с количество  ≥ 9,5 mm 
и Iср.  ≥ 0,180 mm/min, приети у нас за ерозионни, се случват 2,7 пъти 
годишно (М а р и н о в, 2004б). Това е показател за неравномерността 
на ерозията, както през годината, така и за дългогодишен период. 
Потвърждение на това е посоченият по-горе 10-годишен период с 
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незначителни количества ерозирана почва. Преди и след този период 
се установява, че един или няколко поройни валежи изнасят почва, 
която е значително над ерозираната общо за тези години (фиг. 2). 
Неравномерност при протичане на ерозионния процес е установена и 
при други проучвания. Така например при изследване на почвени загуби 
от площадки с размери 22 mх5 m след интензивен валеж с количество 
71,5 mm специфичните загуби са достигнали 32 t/hа (M a r t i n e z–
C a s a s n o v a s, al., 2002). Същите автори посочват почвени загуби от 
отделен валеж в границите 20 до 30 t/hа, както и един изключителен 
пример – 207 t/hа, получен от валеж с ерозионен индекс (R) 10 пъти 
по-голям от годишната му стойност за района на изследването.

За получаване на достоверни резултати за количеството воден 
отток и ерозираната почва са необходими многогодишни измервания 
(C e b a l l o s et al., 2002). Поради неравномерността на ерозионния 
процес и получаваните екстремни количества ерозирана почва 
от отделни валежи възниква въпросът за оптималния период на 
изследване и анализиране на данните. Несъмнено е, че с увеличаване 
периода на изследване влиянието на получените екстремни почвени 
загуби в отделни години върху средногодишното количество 
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Фиг. 2. Валежи за периода април – октомври и количество на ерозираната почва 
(твърд отток, t/ha) от черна угар (дължина 22 m и наклон 9%)

Fig. 2. Rainfall for the period April – October and quantity of eroded soil (solid runoff, 
t/ha) from fallow land, standard sampling plots (length 22 m and slope 9%) 
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ерозирана почва става все по-малко. При такъв подход може да 
не се даде точна оценка на ерозионните процеси, което може да 
доведе до грешки при сравнителни анализи. Един от примерите 
за това е възможността да не се отчете влиянието на наклона 
на склона, от който, както е известно, в значителна степен се 
определя количеството на ерозираната почва. При усредняване на 
годишни количества ерозирана почва от различни периоди може да 
се елиминира това влияние и резултатите да са несравними. При 
нашите изследвания се установяват по-големи почвени загуби от 
угарните площи на по-малък наклон – 9%, в сравнение с тези на 
наклон 17%. Това е резултат преди всичко от усредняването на 
данни от по-кратък период на изследване при угарната площ на по-
малкия наклон, в който период обаче, са паднали няколко от най-
ерозионните валежи, отчетени от началото на изследванията в 
стационара Г а б р а (1973 г.). Посоченият пример показва, че при 
определяне на средногодишни количества ерозирана почва трябва да 
има достатъчен брой данни, около 20 г., а при сравнителни анализи 
да се ползват данни от един и същ период от години. 

Данните за годишното количество на ерозираната почва от 
угарни площи при дължина на склона 30 m и наклон 17 % показват, 
че в отделни години се ерозират значителни количества почва, 
достигащи през 1994 до 77,6 t/ha (фиг. 3). По-големите количества 
ерозирана почва през останалите години са между 30,0 и 53,0 t/ha. 
Ерозирането на почвата е резултат от два до три интензивни 
валежа, паднали в периода от май до август. Тези стойности се 
доближават до установените количества при изследване на ерозията 
в 10 европейски страни, където почвени загуби от 20,0 до 40,0 t/ha 
за година, получени от отделни валежи, се случват на всеки 2–3 г. 
(S a n c h e z et al., 2004). Установено е също, че за тези страни много 
силни интензивни (екстремни) дъждове могат да причинят годишна 
загуба на почва по-голяма от 100,0 t/ha. 

ИзВОДИ

Установява се, че валежите, които формират отток над 2,0 
m3/ha (2000 L/ha) при дъбовото насаждение са с количество около 35 
mm, при иглолистната култура и тревната площ – около 27 до 29 
mm, а при угарните площи тази стойност е 23 mm.

Количеството на водния отток от един интензивен валеж, 
по средни данни за валежите с отток над 2,0  m3/ha,  при угарните 
площи e 20,0 m3/ha, което е 4,4 пъти по-голям от този от тревните 
площи и иглолистните култури и 6 пъти в сравнение с този от 
дъбовото насаждение. Средното количество отток от угарните 
площи, получено от валежите, предизвикали отток над 4,0 m3/ha, е 
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почти 26,0 m3/ha, което е около 3 пъти повече спрямо другите 
площи. 

Максималните количества воден отток от един валеж от 
угарните площи достига 194 m3/ha, което е около 18 пъти по-голямо 
от получения отток от дъбовото насаждение, 11 пъти  – от оттока 
от иглолистните култури, а от оттока от тревните площи – 7 
пъти. Получените максимални количества воден отток от покрити 
с горска или тревна растителност площи, които са по-големи от 
2,0 m3/ha, не са от особено значение от ерозионна гледна точка. 
Тези количества воден отток трябва обаче да се имат предвид при 
определяне на максималния речен отток и при оценка на опасността 
от поройни прииждания и наводнения, поради големите площи във 
водосборите, покрити с такава растителност.

Максималното годишно количество ерозирана почва от угарни 
площи при дължина на склона 30 m и наклон 17 % достига 78,0 t/
ha. Установяват се периоди от около 10 г., в които ерозираната 
почва е с незначителни количества, дори и при угарните земи, 
което потвърждава неравномерността в динамиката на ерозионния 
процес. Поради това, с увеличаване периода на изследване, влиянието 
на получените екстремни почвени загуби в отделни години върху 
средногодишното количество ерозирана почва става все по малко. 
Необходимо е при определяне на средногодишните количества 
ерозирана почва да има около 20-годишни изследвания. 

Фиг. 3. Годишно разпределение на ерозираната почва от угарни площи (наклон 17%)
Fig. 3. Annual distribution of the eroded soil from the fallow land (slope 17%)
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InvesTIgaTIon oF The maxImum quanTITIes oF waTer 
runoFF and eroded soIl From hIll-sIdes  

wITh dIFFerenT way oF use 

Ts. Marinov
Forest Research Institute – Sofia
Bulgarian Academy of Sciences

( S umm a r y )

The maximum quantities of surface water runoff and eroded soil from 
permanent sample plots of forest plantations of Scots pine (Pinus silvestris 
Arn.) and Austrian black pine (Pinus nigra L.), of oak stand of Quercus ceris 
L., with participation of Quercus fraineto Ten., of grass lands and fallow lands 
in Gabra Experimental Station (Ihtimanska Sredna Gora mountain) were 
analysed. The data of rains formed the water runoff exceeding 2/0 and 4,0 
m3/ha and received water runoff higher these values are summarized.  

It was established that quantity of rains forming water runoff higher 
than 2.0 m3/ha (2000 L/ha) of oak stand is about 35 mm, of coniferous 
plantation and grass land they are between 27 to 29 mm, of fallow land this 
threshold is 23 mm.

The quantity of water runoff from an intensive rain, on the base of 
the average rainfall data with runoff higher 2.0 m3/ha, in fallow land is 20.0 
m3/ha, which is 4.4 times higher than that of grass lands and coniferous 
plantations and 6 times higher in comparison to runoff of oak stand. The 
average quantity of the runoff of fallow lands, received from the rains cause 
runoff higher than 4.0 m3/h, is almost 26.0 m3/ha, which is nearly 3 times 
higher in comparison with other investigated lands.

The water runoff from the lands covered by trees and herbaceous 
vegetation which is higher than 2.0 m3/ha, has to be taken into consideration 
when determine the maximum river discharge and in the estimation of 
the risk of flooding, because of the large areas of that vegetation in the 
watersheds.

The maximum annual quantities of the eroded soil from fallow lands 
with length of the slope 30 m and gradient 17 % reach 78.0 t/ha, The periods 
of 10 years were established, during which the eroded soil has negligible 
quantities even from the fallow lands, which conforms the unevenness of the 
erosion process. In the determination of the average annual quantities of the 
eroded soil it is necessary to have enough data – about 20 years.

Key words: erosion, maximum of surface water runoff, eroded soil, 
oak stand, coniferous plantations, fallow land, grass land


