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абстракт: обект на изследването са противоерозионните култури в пороя 
Бадинска река. той е част от водосбора на река джерман, ляв приток на струма. 
Във водосбора на пороя са проведени мащабни противоерозионни дейности, като са 
изградени значителен брой баражи и прагове, а противоерозионните култури са над 
250 ha, главно от бял бор, черен бор и акация.  

установено е подобряване на почвените показатели под културите, влияние 
на горската постилка върху увеличаване на органичното вещество в почвите и добро 
водозадържане, резултат основно от постилката и подобрените филтрационни 
свойства на почвата, което ограничава формирането на повърхностен воден отток 
и ерозирането на почвата

Ключови думи: противоерозионни дейности, противоерозионни култури, 
Бадинска река, река струма

ВъВеДение

намалената водозадържаща способност на горските екосистеми, 
отрицателното антропогенно влияние и честите интензивни 
валежи, които се наблюдават през последните години, са водещи 
при определяне на бъдещи мерки за намаляване на риска от ерозия 
и наводнения (маринов, 2009б; Panagos et al., 2017). своевременното 
предприемане на мерки за ограничаване на тези процеси е и от 
съществено значение за приспособяване на горите към климатичните 
промени (Vereecken et al., 2016).  

ерозията на почвата в значителна степен се определя от 
интензивните валежи, а ограничаването й в планинските региони – 
от защитната роля на горската растителност. В миналото успех 
в борбата с ерозията в България е постигната благодарение на 
мащабни противоерозионни залесявания, но все още 15% от горските 
територии са в границите на поройни водосбори  (milev et al., 2017) 
и около 7% от горската територия е ерозирана в различна степен 
(маринов, Бърдаров 2005; маринов, 2007а), а по неофициални данни 
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ерозираните територии надминават 10%. рискът в селскостопанския 
фонд е още по-висок, като приблизително 65% от площта на 
стопанисваната земя е в различна степен на риск от ерозия (русева 
и др., 2010 а,б). 

за ограничаване на щетите от наводненията и ерозията 
е необходима оценка на основните фактори, които влияят за 
случването им (русева, 2002; малинов и др., 2002; маринов и др., 2009; 
маринов, 2009а,б), на основата на което да се разработват мерки и 
стратегии за ограничаване на риска, както и прилагане на определени 
практически дейности (ганчев, 1962; керенски и др., 1980; мандев, 
1996; русева, 2002; маринов и др., 2009; малинов и др., 2014). 

една от най-подходящите практики за борба с ерозията и 
наводненията продължава да бъде залесяването. Благоприятният 
ефект на дървесната растителност върху почвата и нейните 
характеристики (наумов, 1957; ангелов, Бъчваров, 1963; Петков, 1979; 
наумов, найденова, 1984; тимушева, 1989), както и за намаляване 
на водния и твърдия отток (ангелов, 1958; ангелов, Петков, 1960; 
керенски и др., 1980; мандев 1984; маринов, 2006; маринов, 2007б; 
маринов, 2011), са проучени и доказани през годините, но все още 
представляват научен и практически интерес. това се обуславя 
от различните зависимости, които се наблюдават в почвените 
характеристики при дървесните видове, различните изложения и 
наклони на склоновете (мандев, 1976; Велизарова, 2008), както и под 
влияние на почвената постилка (ангелов, Петков, 1960; китин, 1984; 
костадинов, 1984; тимушева, 1989).

Целта на изследването е да се проучи и анализира 
противоерозионната ефективност на създадените горски култури и 
да се определят промените в основни почвени характеристики.

МаТериаЛ и МеТОД 

обект на изследване е пороят Бадинска река, който се намира 
в югозападните склонове на рила планина и е приток на река 
джерман. общата площ на водосбора е 2117 ha, от която 1220 ha 
са горски територии. Преди да бъде укрепен, пороят е бил причислен 
към изключително вредните. Бадинска река е пороят с най-много 
хидротехнически съоръжения, изградени във водосбора му. В главното 
течение и притоците са изградени общо 62 напречни хидротехнически 
съоръжения и 16 отбивни буни в наносния конус. създадените 
противоерозионни култури са над 250 ha (зъков, маринов, 1978).  

Влиянието на създадената горска дървесна растителност върху 
почвообразуването и подобряването на почвените условия може 
да се разглежда  в две направления - като постоянен източник на 
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органичен отпад и хранителни вещества и като естествен дренаж 
на постъпващия воден отток (наумов, 1957). за да бъде установена 
противоерозионната ефективност на залесяванията е необходимо 
да се определи влиянието  на горските култури върху изменението 
на воднофизичните и химични свойства на почвите, включително 
и съдържанието на органично вещество, сравнени с тези при 
съседни голи площи (мандев, 1976; керенски и др., 1980; русева, 2002; 
Велизарова, 2008). други косвени характеристики, които могат да 
бъдат използвани за определяне на противоерозионната ефективност, 
са растежът и подуктивността на културите (керенски и др., 1980).

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.
на територията на водосбора са заложени 12 пробни площи в 

противоерозионни култури, създадени върху ерозирани канелени почви 
(Chromic luvisols, FAO), 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). направено е пълно 
клупиране на дърветата, които попадат в пробната площ (100 m2), 
измерена е средна височина и е определена схемата им на залесяване. 
заложени са и 4 контролини пробни площи на поляни при различно 
изложение и надморска височина. 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.

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 две отделни измервания.  

Изследваните почвени показатели са скелет, обемна плътност, 
относителна плътност, порьозност, механичен състав, почвена 
реакция (ph) във воден разтвор, съдържание на въглерод (c, %) и  
общ азот (n, %), като са използвани общоприетите методики на 
В. донов. стойностите на почвените показателите са получени от 
осреднени данни от две  измервания.
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скелетността на почвите (частиците над 1 mm) е определена 
по формула, дадена в европейските стандарти iso 11464 и iso 11277. 

за определяне на обемната плътност  е използван методът на 
качински (1958), който се основава на вземане със специални сонди 
и претегляне на определен обем почва в ненарушено състояние. 
Пробата се изсушава до абсолютно сухо тегло и се претегля. 

за категоризиране  на почвената реакция (ph) е използвана 
скaла, 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. 

съдържанието на органичен въглерод е определено според 
общоприетия метод на тюрин с мокро изгаряне, при който се отчита 
кислородът, окислил въглерода при разлагането на органичното 
вещество в почвата. 

общият азот в почвата е определен по метода на келдал, като 
при него проба от 1-2 g преминава през изгаряне на органичните 
вещества със сярна киселина, дестилация на амоняка и титруване.

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

Водосборът на Бадинска река се характеризира със стръмни 
наклони на склоновете, като средният е 15,7 o. средната надморска 
височина на водосбора е 866,4 m. По-голяма част от водосбора е 
разположена на припечни изложения, което заедно със стръмните 
терени е предпоставка за по-лоши лесорастителни условия (Pavlova-
traykova et al., 2017).  

създаването на горски култури на ерозирани терени подобрява 
почвеното плодородие, физичните свойства на почвата и намалява 
повърхностния воден отток. голямото предимство на горската 
растителност се изразява в това, че едновременно с ограничаване 
на ерозията, тя доставя голямо количество органична материя, с 
което подпомага процесите на почвообразуване върху тези ерозирани 
терени.

Изборът на дървесен вид при противоерозионите залесявания 
е основен въпрос, като в България практиката е да се залесява 
главно с бял и черен бор, които успешно устояват на влошените 
почвени и екологични условия. Във водосбора на Бадинска река също 
са използвани тези дървесни видове, като на много стръмните 
терени и свлачищата е използвана и акация. тя е невзискателен и 
бързорастящ вид с мощна коренова система, която дава изобилие 
от коренови и пънни издънки. това я прави много подходящ дървесен 
вид за укрепителни и противоерозионни залесявания. акацията е 
почвоподобрител и в същото време невзискателен към почвените 
условия вид. от направени изследвания в друг приток от водосбора 
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на река струма е установено, че акацията на канелени горски почви 
(chromic luvisols, Fao) има добра водорегулираща роля и под склопа 
на тези култури се създават добри условия за развитие на тревна 
растителност (маринов, 1984). същите процеси се наблюдават и 
във водосбора на Бадинска река, където културите от акация са 
създадени основно върху свлачища, като видимо са дали много добри 
резултати за подобряването на почвените условия и за настаняване 
на трайна тревна растителност. рискът, който е поет при 
залесяването на тези нестабилизирани свлачища, поради опасност 
от тяхното активизиране в резултат на увеличаване на подпочвения 
воден отток, е довел до добри резултати при укрепяването на пороя.

Характеристиките на пробните площи в културите от бял 
бор, черен бор и акация са представени в таблица 1. разпределението 
им по площ е представено на фиг. 1. Пробните площи, определени 
като контроли, също са представени в таблица 1. 

културите във водосбора са създадени с голяма гъстота, което 
се вижда от посадните схеми (таблица 1). такива гъсти схеми на 
залесяване се използват в горскостопанската  практика при по-бедни 
и сухи месторастения, каквито са били условията във водосбора 
на Бадинска река. гъстите схеми са целели 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, а акацията от iii), което е показател за техните добри 
почвозащитни функции. 

данните от направените анализи за основните почвени 
характеристики на проби, взети под горски култури са представени в 
таблица 2. установи се, че доминират почви с кисела реакция (ph 3,0-
6,5), като само при ПП 7 (бял бор) тя е  неутрална. киселата реакция  
е характерна за почвите под иглолистни култури (Петков, 1979; 
тимушева, 1986; Велизарова, 2008). киселият характер на почвите 
обаче, е един от факторите за ускоряване на деградационните процеси, 
водещи до влошаване на почвените условия и по-голяма податливост 
към ерозиране (Велизарова, маринов, 2006). с кисел характер са 
и почвите при контролите (таблица 2). При пробните площи с 
южно изложение, ph е по-високо, което потвърждава получените 
резултати при подобни условия от мандев (1976) и Велизарова (2008). 
Безусловно, реакцията на почвения разтвор е значим екологичен 
фактор за развитие на горските насаждения (тимушева, 1986). При 
кисел характер може да се твърди, че се наблюдават подходящи 
условия за ускоряване на ерозионните процеси, но при настоящото 
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Таблица 1. Характеристика на пробните площи във водосбора на Бадинска река
Table 1. characteristics of plots in Badinska river watershed
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Бял бор
scotch pine 3.50   750

северо-
изток
ne

25 18 2 x 0.7 294 о ПП 1

Черен бо
Black pine 8.60   600 Изток

e 45 22 1.5 x 0.5 291 д ПП 2

акация
acacia 10.20   700 Юг

s 20 11 1.5 x 1 283 а ПП 3

акация
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18 10 1.5 x 2 289 и ПП 4

Черен бор
Black pine 4.40   800 Юг
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Black pine 3.60   900

северо-
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nW
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Черен бор
Black pine 5.60   600 Юг
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n    284 1
контрола 1
control plot 

1

Поляна
meadow 0.1 800 север

n    284 4
контрола 2
control plot 

2

Поляна
meadow 0.2 550 Юг

n    282 4
контрола 3
control plot 

3

Поляна
meadow 0.2 550 юг    282 5

контрола 4
control plot 

4



73

изследване, където е установено високо съдържание на фини почвени 
частици (ил), може да определим киселия характер на почвите като 
естествено обусловен и присъщ при горското почвообразуване при 
иглолистни култури (тимушева, 1989).

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 стойностите за 
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. 

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 изнасяните при всеки валеж 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 от по-горните части на 

фиг. 1. разпределение на противоерозионните култури по площ
Fig. 1. erosion control afforestation distribution by area
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Таблица 2. Почвени характеристики във водосбора на Бадинска река
Table 2. soil characteristics in Badinska river watershed
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ПП 1/ 0-5 5,67 2,78 0,13 28,8 1,17 2,29 48,91 78,44 21,56 12,26

Бял бор
Plot1/ scotch 

pine
5-20 5,57 1,64 0,1 21,5  3,3  71,2 28,8 12,19

ПП 9/ Бял бор
Plot 9/ scotch 

pine

0-5 5,57 2,67 0,17 25,07 1,3 2,9 55,17 74,32 25,68 8,41

5-20 5,4 1,64 0,12 28,41  2,5  73,46 26,54 20,59

ПП 7/ Бял бор
Plot 7/

scotch pine

0-5 7,01 3,09 0,15 18,66 0,85 2,25 62,22 62,63 37,37 25,53

5-20 6,62 2,13 0,13 13,91  2,2  63,54 36,46 21,07

ПП 12/ Бял бор
Plot 12/ scotch 

pine

0-5 5,74 4,96 0,31 18,57 1,12 2,56 56,25 65,38 34,62 16,7

5-20 5,71 2,23 0,17 16,72  2,4  86,8 13,2 16,58

ПП 2/ Черен 
бор

Plot 2/ Black 
pine

0-5 5,35 3,27 0,17 19,59 1,12 2,46 54,47 67,24 32,76 20,29

5-20 5,75 0,76 0,05 21,49  2,19  70,41 29,57 20,17

ПП 8/ Черен 
бор

Plot 8/ Black 
pine

0-5 5,54 3,43 0,18 14,26 1,11 2,1 47,14 53,54 46,46 20,02

5-20 6,03 0,99 0,11 7,96  2,4  63,63 36,37 25,23

ПП 5/ Черен 
бор

Plot 5/ Black 
pine

0-5 6,08 2,13 0,12 28,78 1,2 2,3 47,83 78,36 21,64 8,21

5-20 5,79 0,71 0,09 30,8  3,2  79 21 12,24

ПП 6/ Черен 
бор

Plot6/ Black 
pine

0-5 5,91 2,18 0,11 15,2 1,28 2,5 48,8 74,59 25,41 8,07

5-20 5,36 1,74 0,1 21,48  2,1  60,68 39,32 12,02

ПП 3/ акация
Plot 3/ Black 

locus

0-5 6,34 5,34 0,34 17,61 1,01 2,35 57,02 69,65 30,35 20,32

5-20 6,17 4,86 0,17 22,61  2,35  66,59 33,41 16,24

ПП 4/ акация
Plot 4/ Black 

locus

0-5 6,62 3,82 0,27 18,21 0,97 2,34 58,55 64,88 35,01 20,06

5-20 6,41 3,43 0,19 36,07  2,38  86,36 13,46 21

ПП 11/ акация
Plot 11/

Black locus

0-5 6,45 2,67 0,19 47,41 1,08 2,89 62,63 77,85 22,15 12,44

5-20 6,26 1,91 0,17 48,9  3,2  65,55 34,45 12,36
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склона с твърдия и течния отток фини частици, а заедно с тях и 
органично вещество, 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.

Положителното влияние на растителността върху подобряване 
на ерозионното състояние на почвите във водосбора е доказано в 
предходно изследване на Бадинска река (Pavlova-traykova et al., 2017), 
където е направен експеримент чрез използване на гИс, при който 
е доказано, че наличието на противоерозионни култури намалява 
степента на потенциален и действителен риск от ерозия във този 
водосбор.

от получените данни за скелета на почвата (таблица 2), се 
установява, че във водосбора на Бадинска река 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. Подобни резултати са установени и в 
други водосбори (керенски и др., 1980). 

според резултатите за обемната плътност на повърхностния 
слой (до 20 cm) на почвите във водосбора на река Бадинска, те 
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ПП 10/ акация
Plot 10/ Black 

locus

0-5 6,07 3,71 0,25 33,57 1,05 3,32 68,37 78,66 21,34 16,53

5-20 5,08 0,93 0,11 33,85  3,1  77,83 22,17 12,24

контрола 1
control plot 1

0-5 4,34 1,63 0,07 26,87 1,31 2,2 40,45 84,97 14,62 0,41
5-20 4,45 0,29 0,04 27,86  3,1  74,87 12,93 12,23

контрола 2
control plot 2

0-5 4,89 1,44 0,03 35,3 1,15 2,7 57,41 75,53 24,47 не
5-20 5,57 0,38 0,02 38,07  2,3  74,51 25,49 не

контрола 3
control plot 3

0-5 6,36 5,86 0,24 39,53 0,91 2,1 56,67 66,3 25,63 8,07
5-20 6,35 4,61 0,23 44,33  2,3  66,17 25,78 8,05

контрола 4
control plot 4

0-5 6,47 5,66 0,23 19,59 1,11 2,9 61,72 66,06 21,71 12,23
5-20 6,49 5,09 0,22 40,21  2,8  69,81 21,9 8,29

Таблица 2. Продължение
Table 2. continuation



76

се определят като „леки“, което е характерно за по-плитките и 
дренирани почви. Високото съдържание на пясък също ги определя 
като леки, което показва потенциална по-висока уязвимост към 
деградационни процеси (дойчинова, Жиянски, 2013). Почвите при 
контролите също се определят като „леки“, те са с по-лек механичен 
състав и по-скелетни. По-ниското съдържание на глина и ил при тях 
е резултат от по-интензивно протичащи ерозионни процеси.

стойностите на относителната и обемната плътност 
са използвани за определяне на порьозността. според скалата на 
качински тя във водосбора на Бадинска река може да се определи 
като „добра“ до „много добра“. това определя добрата им аерация и 
показва по-добри възможности за поемане на повърхностните води. 
Видимото повишаване на порьозността под културите е и един от 
показателите за въздействието на дървесната растителност - по-
добрата порьозност води до по-пълното усвояване на падналите 
валежи (ангелов, Петков, 1960; тимушева, 1983). Въздействието 
на горската растителност, изразяващо се с повишаване на 
порьозността под горските култури, е установено и при оценката 
на противоерозионните мероприятия във водосбора на язовир 
Искър (керенски и др., 1980). При контролите във водосбора на река 
Бадинска също е висока, но при слаба връзка на агрегатите (по-малко 
съдържание на глина и ил), освен показател за добра водопропускливост, 
е показател за влиянието на ерозионните процеси. Подобна добра 
водопропускливост, но повлияна от ерозионни процеси, е установена 
и от наумов (1957) при проучване в поройни водосбори. 

от данните за горската постилка, по отношение на абсолютно 
сухото й тегло (таблица 3) 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). тя акумулира огромно 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 (таблица 3). Въз основа на данните за абсолютно сухото 
тегло на постилката и количеството вода, която тя задържа, се 
вижда, че постилка от 400 cm2 е в състояние да задържи значително 
количество вода - колкото собственото си тегло и в някои 
площадки повече от теглото си, чрез което оказва влияние върху 
разпределението на валежите, проникнали под склопа. като пример 
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постилката под ПП 6, на която сухото тегло е 85,7 g, е успяла да 
задържи 175,32 ml вода, а постилката под ПП 7, със сухо тегло 
346,25 g, е задържала 637,43 ml вода. като процент задържано 
количество вода може да се  направи извод, че горската постилката 
в избраните пробни площи има способността да задържи 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. Висока водозадържаща способност 
на горската постилка е установена и от китин (1984) – средно 
110-115% задръжен ефект от единица тегло. маринов (1995), също 

Таблица 3. Характеристики на горската постилка във водосбора на Бадинска река
Table 3. characteristic of dead-leaves cover in Badinska river watershed

Пробна площ/
дървесен вид
Sample plot/  
Forest type

pH, 
(H2O) C, % N, % C:N

суха 
проба, g

Dry 
sample, g

Тегло 
след 
12h,g
Weight
12h,g

Тегло 
след 
24h,g
Weight
24h,g

ПП 1/Бял бор
Plot 1/ scotch pine 5,47 22,7 1,04 12,66 224,51 735,15 920,84

ПП 9/ Бял бор
Plot 9/ scotch pine 5,19 29,04 0,91 18,57 165,83 232,75 263,25

ПП 7/ Бял бор
Plot 7/ scotch pine 6,28 26,88 1,08 14,42 346,25 983,68 1018,65

ПП 12/ Бял бор
Plot 12/ scotch pine 5,85 16,90 0,88 11,10 520,86 1131,47 1241,09

ПП 2/ Черен бор
Plot 2/ Black pine 5,2 14,07 1,00 8,16 329,51 1026,7 1073,29

ПП 8/ Черен бор
Plot 8/ Black pine 5,08 34,24 1,11 17,94 309,09 709,99 717

ПП 5/ Черен бор
Plot 5/ Black pine 6,25 6,78 0,69 5,66 272,43 602,33 618,05

ПП 6/ Черен бор
Plot 6/ Black pine 5,69 16,54 0,84 11,36 85,70 261,01 271,5

ПП 3/ акация
Plot 3/ Black locus 5,75 5,75 0,33 8,34 147,72 297,43 299,5

ПП 4/ акация
Plot 4/ Black locus 6,91 7,64 0,77 5,76 149,96 284,41 294,7

ПП 11/ акация
Plot 11/ Black locus 6,49 17,62 1,08 9,50 237,46 744,69 774

ПП 10/ акация
Plot 10/Black locus 6,22 12,67 0,89 8,28 275,73 831,41 863,71
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е установил от 2,6 до 3,0 пъти повече от теглото на пробата 
водозадържаща способност на култури от бял бор.

сравнително по-високите стойности на въглерода спрямо 
азота при горската постилка 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).

иЗВОДи

установено е, че създадените горски култури във водосбора на 
Бадинска река са подобрили почвените характеристики и условията 
на средата, на места подходяща вече за настаняване на тревна и 
храстова растителност. 

В повърхностните хоризонти са установени оптимални условия 
на почвената киселинност (ph) за растежа на горските култури. 
запасът на общ азот е в граници, достатъчни за добро азотно хранене 
на растенията. съдържанието на въглерод варира при отделните 
пробни площи, но в по-голяма част от културите е в задоволителни 
граници и е резултат главно от разлагането на горската постилка. 

Поради бавната трансформация на органични вещества се е 
формирала мощна горска постилка, съдържаща значителни количества 
хранителни елементи. тя e с добри водорегулиращи свойства, в 
състояние е да задържи значително количество вода, като най-много 
задържат постилките в културите от бял бор.

Проведените изследвания като цяло 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 постилката и подобрените филтрационни свойства на 
почвата, което ограничава формирането на повърхностен воден 
отток и ерозирането на почвата.

Благодарности: Изказваме благодарност на Бан и „Програма за подпомагане 
на младите учени в Бан“ за финансовата подкрепа.
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ANALYSIS OF EROSION CONTROL ACTIVITIES AT TORRENT 
BADINSKA RIVER, SOUTHWEST BULGARIA 
II. EROSION CONTROL AFFORESTATION 

E. Pavlova-Traykova, I. Ts. Marinov, P. Dimov
Forest research institute - sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

soil erosion is world ecological problem that influenced on economic, 
forestry, agriculture, water balance, soil characteristics and many other 
factors in human lives and ecosystems. it has been found that the strength 
of erosion processes is determined by physical and environmental factors like 
steep slopes, intensive precipitation and lack of vegetation cover and prone 
to erosion soils. in the other hand erosion control activities – construction of 
hydro-technical facilities and afforestation on eroded terrains improves the 
conditions of ecosystems and decrease the risk of soil erosion. 

the subject of investigation are erosion control afforestrations in 
Badinska river watershed, which is part of dzherman river watershed, left 
tributary of struma river. large scale erosion control activities have been 
carried out in the watershed with significant number of check dams and 
thresholds. afforestation are over 250 ha, mainly of  Pinus sylvestris, Pinus 
nigra and Robinia pseudoacacia.
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it is established improvement of soil characteristics under afforestation, 
influence of dead leaves cover on organic matter incensement and good water 
retention as a result mainly of dead-leaves cover and improved filtration 
properties of the soil, which limit the formation of runoff and soil erosion. 

Key words: erosion control activities, erosion control afforestation, Badinska river, 
struma river.
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