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ВЪВЕДЕНИЕ
Проф.д-р Методи Теохаров
През тази година се навършват 105 години от полагането на основите
на българската почвоведска наука от големия български учен, общественик,
просветител и революционер Никола Пушкаров.
На 17.09.1911 г. по негово предложение Министърът на търговията
и земеделието издава заповед за създаването на Почвоведска (Агрогеологична) секция към Държавната земеделска опитна станция – София и
назначава за неин пръв началник Н. Пушкаров. Той е ученият, който начертава и първата програма за извършване на широкомащабни почвени
проучвания в България. В нея той поставя няколко основни задачи: 1.
Систематично изучаване на почвите по райони, като за целта се събират
геологични, биологични и климатични данни и се анализират събраните
проби в химично и физично отношение; 2. Издирване на причините за
изменение на свойствата на почвите на дадено място и оказване колкото
е възможно средства за отстраняване на неблагоприятните явления; 3.
Изработване на карти за проучваните райони. С общите си постановки
тези програмни задачи имат значение и днес.
Преди още да състави тази програма, той пише няколко фундаментални статии за геологията на Централен Балкан и образуването на почвата. На него принадлежат знаменитите мисли: „Лъчът дал живота, а земята – материална основа на този живот” и „Почвата е оная обширна
лаборатория, дето става подготовката на мъртвата материя, за да
встъпи в кръгообращението на живота. Почвата е, тъй да се каже, живият пласт на земното кълбо. Като тънка нежна пеленка покрива тя огромното тяло на земята и постепенно одухотворява това тяло”.
Пушкаров най-напред е признат в Европа с първата национална
почвена карта, която той издава на български и немски език през 1931 г.
със собствени средства, които изплаща до края на живота си. Тази карта
е използвана за създаването на почвена карта на Европа. Преследван и
уволняван заради отстояване на научните си идеи и отново връщан на
работа от министри и опоненти, той е пенсиониран преждевременно и
умира в нищета и мизерия през 1943 г. Научните му идеи и приноси са
признати посмъртно по достойнство. Пирдопчани трябва да са горди,
че тяхната земя е отгледала такъв голям учен и патриот.
7
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За да отбележим 105-та годишнина от раждането на българското почвознание и делото на Пушкаров, което повече от век е в служба на хората,
Българското почвоведско дружество, Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н.Пушкаров” и ФНТЗ - Научнотехническият съюз на специалистите от земеделието решиха да проведат
Научно-практическа конференция на тема „Геохимични и агроекологични
проблеми на Златишко-Пирдопското поле и околността”. Целта на конференцията е да подпомогне собственици на земя, земеделски производители, природозащитници, държавни и обществени ръководители на района и
общините по-обективно да оценяват проблемите на ЗлатишкоПирдопското поле и околността. Не трябва да се забравя, че около индустриалните зони и „горещи” точки на района съществуват антропогенни и
техногенни въздействия върху почвите, хората и околната среда и наша
обща цел е да ги намалим до минимум. Същевременно не приемаме ненаучните изявления и „хипотези”, които много често свободно се съчиняват,
без всякакви научни доказателства. С особен акцент трябва да се подчертае, че не бива да се приписват естествените процеси на геохимично вкисляване и полиметално унаследяване на индустриалното производство. Това са вековни процеси, които определят геохимичния фон на района и те
винаги ще го съпътстват и ще бъдат негова вечна характеристика. Наш
дълг е обективно и научно да откроим тези процеси и да предложим необходимите мерки и решения за подобряване на техногенно образуваните
почви в Златишко-Пирдопското поле.
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ПОЧВИТЕ НА ЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКОТО
ПОЛЕ И ОКОЛНОСТТА
Проф.д-р Методи Теохаров, Гл.ас. д-р Бисер Христов
Въведение
Почвата дарява живота на земята и запазва навеки нейния кръговрат.
Почвата е уникално природно образувание, което създава материални и
духовни блага за човека. Две години преди раждането на българската почвоведска наука, нейният основател и Патриарх на почвознанието в България Никола Пушкаров, в своята знаменита статия „Образуване на почвата”
пише: „Почвата е оная обширна лаборатория, дето става подготовката на
мъртвата материя, за да стъпи в кръговрата на живота. Почвата е, тъй да се
каже, живият пласт на Земното кълбо. Като нежна пеленка покрива тя огромното тяло на земята и постепенно одухотворява това тяло.”
В основата на образуването на почвите Пушкаров поставя различни
външни и вътрешни природни сили и фактори, между които на първо
място минералите и скалите, водата и дъждовните капки, въздуха и атмосферните влияния, растителния и животински свят и косвеното влияние на релефа и орографията. За да се достигне до сегашните биологични, релефни, геоморфоложки и орографски условия, почвите имат особено място в образуването на земната повърхнина и красивите пейзажи на
Златишко-Пирдопското поле и околността, на които те придават днес
вечната живителна сила. Погледнато геоложки и геоекологически, това е
дълъг исторически период, през който почвите и другите природни фактори са формирали земята на Златишко-Пирдопското поле и околността.
В тази част районът днес обединява 6 общини с общо 15 селища, като
към него е и община Копривщица. Те са следните: община Антон; община Златица със съставни селища Карлиево, Петрич, Църквище; община
Мирково със съставни селища Бенковски, Буново, Каменица и Смолско;
община Пирдоп със село Душанци; община Чавдар; община Челопеч.
Физикогеографски условия. Образуване и развитие
на почвите в Златишко-Пирдопското поле и околността
Златишко-Пирдопското поле е част от Средногорско-Подбалканската област и е разположено между Етрополската и Златишко9
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Тетевенската планина на север и Същинска Средна гора на юг и Ихтиманска Средна гора на югозапад. На запад планинския рид Гълъбец
(926 м) отделя полето от Камарската котловина, а на изток най-високият
подбалкански праг Козница (1092 м) го отделя от Карловското поле
(Гълъбов и др., 1977). Заема площ от 120 кв.км и има дължина 38 км,
ширина 3-8 км и средна височина 750 м. То е високо и тясно поле, има
формата на котловина, често пресичана от ридове (Мирковски и Кознишки баир) и хълмисти възвишения. Около р.Тополница полето преминава в равнина. В подножието на Стара планина образува мощен делувиално-пролувиален шлейф от специфични за всяко землище конуси.
Котловината се отводнява от р.Тополница и притоците й – Буновска,
Мирковска, Златишка, Воздол, Манджерин, Граматник, Рорач, Бобьовица, Житница, Манина, Дебелска, Топлика (топъл извор) и др.
Географски полето се определя като котловина, образувана преди 66
млн. години, в края на Кредната епоха, вследствие тектонските движения
и появата на пукнатина, по която е станало разместването на земните
пластове (Научни трудове на Пушкаров, изд. 1975; Гълъбов и др., 1977).
Кредното море е последния воден басейн, който се разлива върху Златишко-Пирдопската котловина. Доказателство за това са горнокредните
утайки от мергели, глинести шисти и пясъчници в полите на Средна гора
и Балкана, които са най-забележими в равнинната част на с.Чавдар, северно от с.Челопеч, западно от с.Смолско и по хълмистите възвишения
на селата Буново, Душанци и Каменица. Преди това тук се е разливало
Перм-Триаското море в продължение на 90 млн. години. Негови утайки
от червени пясъчници и доломити са запазени между селата Мирково и
Буново. Обширни следи остават и от по-старите Палеозойски морета
(Селурско и Карбонско) с продължителност 290 млн. години (Мандов,
1986), които формират конгломератите край с.Челопеч. Особена роля в
образуването на почвите имат материалите от Палеозойските глинести
шисти, които се изнасят в северната и ниските места на южната половина
на долината. Една част от околността (най-големи масиви са в района на
гр.Копривщица до Врански камък) е покрита с архайски скали (гранити,
гранитогнайси и гнайси) на възраст 2,3 млрд. години. Обширни пространства от слюдени шисти и гнайси има в района на Гълъбец и северните
склонове на Средна гора около с.Душанци (Геоложка карта, 1989). Всички тези почвообразуващи скали с различна възраст, образувани в различно време, играят важна роля в почвообразуването. Сегашният вид на геоморфоложките форми на Златишко-Пирдопското поле започва да се
оформя преди 1,5 млн. години и продължава и днес.
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Фото 1. Златишко-Пирдопското поле и околността

Релефът в него и околността варира от равнинен, наклонен, вълнообразен, хълмисто-ридов, хълмисто-планински до планински (Фото 1).
Като съществен елемент в неговите форми са просторните наносни конуси, които изпълват почти цялото наклонено на юг Старопланинско
подножие и терасите около реките (Гълъбов и др., 1977). Наносите са
отложени от водите, проливните дъждове и снеговете, като едрочастичните са в самото подножие, а дребночастичните - в периферията на конусите. Водите от речните артерии и потоци значително ускоряват процесите на ерозия и деградация и износа на почвообразуващи материали
(Илиев-Бручев И. и др., 1994). Важна роля в тези процеси играе
р.Тополница и нейните десни притоци, които се спускат по стръмните
южни склонове на Стара планина до долинната част на полето. Много
от тях свличат голямо количество скални и почвени материали и ги натрупват във вид на съвременни конуси. Най-добре те са изразени в района на завода и източно от с.Антон. Левите притоци на р.Тополница са
по-пълноводни и изтичат от северните склонове на Средна гора, но те
играят по-слаба роля в износа на материали и почвообразуването поради по-гъстите Средногорски гори. Подпочвените води на много места
са високи и образуват преовлажнени и заблатени почви (западно, вдяс11
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но и вляво от пътя Златица-София, между Златица, Клисекевска река и
Карлиево, между Златица и Пирдоп в долната равнинна част, между
Душанци и Антон.
Климатичните условия са характерни за високите полета на страната. Континенталният характер проличава в годишния ход на температурите и валежите (Станев и др., 1991). Продължителните засушавания
са през втората половина на м.юли, август и септември, вследствие на
което почвата се изсушава, напуква и образува кора, а растителността е
с ограничена вегетация и в по-високите и хълмисти части изсъхва. Валежите през активния вегетационен период април-октомври са около
399 л/кв.м за Пирдоп и 411 л/кв.м за Мирково. Те са с максимални количества през пролетта и лятото, но са непостоянни и недостатъчни.
Годишната валежна сума е също ниска – между 549 – 590 л/кв.м. В
Мирково и Пирдоп годишната валежна сума достига съответно 613 и
616 л/кв.м (Калчева, 1962; Кючукова и др., 1986). Валежите по високите
части надвишават 700 л/кв.м, оттичат се бързо поради стръмния характер на релефа и често се изливат в пороища, като предизвикват наводнения и нямат никакво значение за продуктивната влага на почвата. В
района се наблюдава редуване на сухи с влажни години, което определя
непостоянния характер на климата. Сушата по-остро се чувства в южната част на котловината, докато в северната по-често вали, но последната страда от зимните студове и късните пролетни слани, които определят по-бедната културна растителност на района и са причина за компрометирането на селскостопанската продукция. Последната слана, регистрирана в с.Мирково, е на 25 май. През лятото тревните формации в
околността изсъхват по-бързо поради слабото водозадържане, бързото
оттичане на валежите и повърхностните води и по-високата ерозия и
деградация по южните склонове и на почвената покривка на Балкана.
Растителността е вековен почвообразувател и добър индикатор за
характеристиката на почвите в полето. По своя произход, в котловината и
равнината тя е хигрофитна тревна (ливадна и блатна), тревна ксерофитна
(пасища), ксерофитна и мезоксерофитна храстовидна (разредени храстовидни гори), ксеромезофитна и мезофитна (гори), хигрофитна дървесна
(около реките и във високопланинския пояс) (Бондев, 1991). Тя е индикатор за формирането и разпространението на почви с различна възраст и
плодородие. Изкуствено залесените участъци от бреза, акация, върба и
топола са подходящи за биоремедиация и почвообразуване на замърсените (Техногенни) и „горещи” точки в индустриалните зони.
Стопански полето е добре усвоено и почвите са подходящи за отглеждане главно на пшеница, ръж, картофи, царевица, зеле, ябълки, ма12
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лини, ягоди, цвекло, люцерна, лен, маслодайна роза и др. Големи площи
са заети с ливади и пасища и исторически погледнато, ливадарството и
животновъдството са определяли поминъка и напредъка на този край. В
някои части на околността, в резултат на минните разработки, насипи,
хвостохранилища и др., природната среда е нарушена, а полето е променено от антропогенните и техногенни въздействия. В котловината са
разположени два града и 12 села. В централната й част са градовете
Златица и Пирдоп и селата Чавдар, Челопеч, Карлиево и Църквище, в
източната част – Антон и Душанци, а в западната - Мирково, Буново,
Каменица, Смолско, Петрич и Бенковски.
Почвена покривка
Първите проучвания на почвите в Пирдопската административна околия са извършени от Пушкаров през 1919-1920 г. Той изучава генезиса,
разпространението, свойствата и използването на почвите в района и съставя почвена карта в М 1:126000 с обяснителен текст и резюме на немски
език. Негов принос е и първата национална почвена карта, издадена през
1931 г. на български и немски език със собствени средства, които изплаща
до края на живота си. Твърде интересно е, че в Златишко-Пирдопското поле той описва Торфени почви, които днес са останали само в землището на
с.Душанци, което показва промяната в техния статус, вследствие извършените мелиоративни дейности и промяната във физико-географските условия. Съвременните и по-подробни изследвания показват, че почвената покривка е твърде разнообразна и в определена степен е подходяща за отглеждане на важни селскостопански култури, но след постоянно повишаване и
подържане на почвеното плодородие. С изключение на ливадните почви,
останалите почвени различия се характеризират с ниско потенциално плодородие. В Златишко-Пирдопското поле и околността основните почвени
типове са: Канелени горски, Алувиални и Алувиално-ливадни, Делувиални и Делувиално-ливадни, Ливадно-блатни, Кафяви горски, Планинсколивадни, Хумусно-силикатни почви (Ранкери) и Примитивни почви (Литоземи) (Йолевски, 1960; Димитров и др., 1991; Теохаров, 1989, 1995;
Teoharov, Mihailov, 1998). В тях са разкрити археологически и исторически
факти от епохата на неолита, които показват културата на първите хора в
района и преди всичко развитието на земеделието, скотовъдството и тяхното битие (Балов, 1998, Иванов, 2009, Ценова, 2011).
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Алувиално-ливадни почви
Разпространение
Алувиално-ливадните почви са развити и разположени покрай реките и по ниските речни тераси на отводняващите полето реки Тополница и
нейните притоци. Широка и продължителна ивица е описана между Душанци, Пирдоп, Чавдар и Бенковски, в района на Златица (местост Беглишките и Средните ливади, Валисек, Суф бунар и др.) и Мирково (югоизточно от Сандов хан).
Генетични особености и диагностична оценка
Те се образуват върху едрочастични и финочастични алувиални
наноси и под влиянието на хидрофитна (ливадна) растителност (житни
и бобови треви) и рядко ливадно-блатна (острици). На дълбочина 80100 cм в тези наноси се наблюдават процеси на оглеяване, а в ниските и
депресионни части почвите слабо се заблатяват. Алувиално-ливадните
почви имат изразен ливаден процес на почвообразуване и те са следващ
стадий на развитие на Алувиалните слаборазвити почви. Различават се
от тях по това, че са по-отдалечени от речното корито и се намират на
надзаливните тераси. Образувани са от по-финочастични наноси, подпочвените води са по-дълбоки, (около 1-1.50 м), заливат се рядко и за
кратко време, при което се отлага много фин нанос. Те се характеризират с пластов строеж (А’-АС І пл.-АС ІІ пл. –С ІІІ пл.-С ІV пл.). мощност 70-100 см, хумусно-акумулативен хоризонт 20-40 см с изразена
зърнесто-троховидна структура и светлосив, тъмносив до черен цвят.
По механичен състав са леко до средно песъкливо-глинести и по-рядко
тежко песъкливо глинести. Хумусното съдържание е 2-3 % в обработваемите и 4-5 % в необработваемите площи. Реакцията на почвата варира
от слабокисела до среднокисела, като в почвообразуващите материали
преминава в слабо алкална. Запасеността с общ азот е слаба до средна,
а на общ фосфор – средна до висока (Йолевски, 1960; Димитров, 1991).
В зависимост от съдържанието на водоразтворими соли и органично
вещество, сорбционните свойства са различни и могат да се определят
като ненаситени и наситени почви. Алувиално-ливадните почви са рохкави, слабо пластични, нелепливи, не се сбиват, не се напукват и се обработват лесно. Отличават се със сравнително добра влагоемност и помалка филтрационна способност, поради което осигуряват и по-умерен
воден запас, който обаче е недостатъчен за отглежданите култури. Като
цяло имат добри физико-механични и физични-химични свойства.
14
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Еколого-генетични и агроекологични проблеми - наводнения, преовлажнявания, слабо заблатяване и оглеяване; подпочвени води и наличие на водоразтворими соли в С хоризонт; слаба пластичност и лепливост; замърсяване на подпочвените води; лек (песъчлив) механичен
състав на отделни места.
Използване – почви с важно селскостопанско значение. Подходящи
за отглеждане на картофи, зеле, кръмно цвекло, ягоди, влакнодаен лен,
слънчоглед, бобови и овощни култури.
Опазване - изграждане на диги и биозащитни пояси, сеитбооборот
с бобови култури и смески, отводняване, залесяване, почистване от
речни камъни, органично и зелено торене.
Делувиално-ливадни почви
Разпространение
Разпространени са в подножията на Балкана и Средна гора, като образуват серии от поройни конуси на границата, където завършват планините
и започват котловините. Широка и продължителна ивица е установена
между Челопеч, Златица, Пирдоп и Антон и около Мирково, която достига
до Бенковски. Най-големи и представителни площи има в горната и средна
част на конусите в местността Фириман и северно от местността Тодоричене на гр.Пирдоп. По-малко тези почви са разпространени югоизточно от
Буново и долната част на Гълъбец. С най-висока каменистост са Делувиалните почви между Челопеч и Златица (м. Черешака, Кумлука, Секи Тарла, Под Корията и покрай Златишката река (Йолевски, 1960).
Генетични особености и диагностична оценка
Образуват се върху делувиални и пролувиални материали, нанесени
от оградните планини. Те представляват смес от изветрителен и почвен
материал, ерозиран от намиращите се по-високи почви и скали и пренесени от поройните потоци. Тези процеси са ускорени от унищожаването
на естествената растителност, особено на силно наклонените терени, където ерозията е в по-висока степен. При Делувиално-ливадните почви
основният почвообразувателен процес е ливадния и те са следващ стадий
на делувиално-пролувиалните почви. На границата на Алувиалноливадните и Делувиално-ливадните почви много често се наблюдава слабо заблатяване поради появата на непропусклив глинест слой. Те имат
слоист, по-примитивен строеж на профила (Аf – АС І пл. – С ІІ пл. – С ІІІ
пл. – С ІV пл.), нездрава структура, слабомощен, скелетен, фрагментарен,
слабо до средно хумусиран хумусно-акумулативен хоризонт. Повърхнос15
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тният хумусен хоризонт е с мощност 20-30 см, а целият профил е с дълбочина до 70-80 см. Степента на каменистост достига до 30-40 %. Съдържанието на хумус е до 1,5-3 % в обработваемите и 4-5 и по-рядко до 7
% в необработваемите почви. Реакцията на почвата е слабо до среднокисела, а в долните части – слабоалкална. Запасеността с общ азот е слаба
до средна, а с общ фосфор – средна до висока. Механичният състав варира от леко песъкливо-глинест до тежко песъкливо-глинест и зависи главно от наносите и мястото на отлагането им в конуса, който има три части
– горна (едрочастична), средна (средночастична) и долна (финочастична)
(Йолевски и др., 1960; Димитров и др., 1991). Именно долната част е с
по-тежък механичен състав и често подпира подпочвените води и предизвиква слабо заблатяване и оглеяване под 60-80 см. По-леки по механичен състав, с по-добър въздушен и хранителен режим са тези почви в
района на Мирково и поради тази причина овощните култури в това землище се развиват най-добре. Делувиално-ливадните почви са рохкави,
отцедливи, слабопластични, нелепливи, водопропускливи, с добър въздушен и топлинен режим, но имат малка влагоемност и малък усвоим
воден запас, поради което процесите на почвообразуване са ограничени,
а културите страдат от сушата. Поради високата фрагментарност каменистите разновидности трудно се обработват.
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – по-първичен
строеж на профила, висока фрагментарност и скелетност, слабо глинообразуване, слаба пластичност и лепливост, подпочвени води със слабо
заблатяване, замърсяване на подпочвените води, опожаряване на горите
около тях и периодично нанасяне на едрочастични делувиалнопролувиални наноси .
Използване – почви с важно селскостопанско значение, подходящи
за отглеждане на картофи, ръж, пшеница, кръмно цвекло, влакнодаен
лен, слънчоглед, бобови, етерично-маслени (маслодайна роза и лавандула) и овощни култури, вкл. орехи, лешници и арония.
Опазване – почистване от камъни, отводняване, сеитбооборот с
бобови култури и смески, залесяване на горната част на конуса и горите
около него, опазване от пожари, органично и зелено торене.
Канелени горски почви
Разпространение
Имат най-широко разпространение в района до 700-800 м.н.в. в
сравнение с другите равнинни почви (Фото 2 и 3). Заемат слабо до средно наклонени и хълмисти терени с вълнообразен релеф на следните зем16
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лища: Пирдоп (м.Тодоричене и м.Шутила), Душанци (м.Житница, Граматник, Дутината, Оброк, Остра могила, Побит камък, Тартарица), Антон (Дюс кър, Голямо и Малко Гламе – равнинната част, Дълбочица), Златица и селата Челопеч, Карлиево и Чавдар (м. Бакаджик, Беш тепе, Свети
Георги, Коруминеш, Коренша, Ортайо, Кору дере, около гарата), Мирково (м. Таушан тепе, Гюла, южно от Каменна могила, североизточно от
Сандов хан (с Червени канелени горски почви), източно от параклиса
Света Петка), Бенковски (м. Четалец, северно от Стопанския двор и др.).
Генетични особености и диагностична оценка
Образувани са върху неогенски и старокватернерни седименти и
преотложени изветрителни материали от слюдени шисти, гранитогнайси,
пясъчници и др. под влияние на сухоустойчива и топлолюбива храстовидна и тревна и умерено влаголюбива дъбово-габърова растителност.
Различните почвообразуващи материали определят разнородния състав на почвите и класифицирането им на по-ниски
таксономични нива – излужени,
червени, плитки, ерозирани, неерозирани и пр. Карбонатни разновидности не са установени.
Имат сложен строеж на профила
(А1- АВ – В1 – В2 – С) и характерния канелен цвят. Канелените
горски почви са със слабо мощен
хумусно-акумулативен хоризонт
до 30-40 см, с нездрава зърнестотроховидна,
зърнесто-разпрашена и бучковидна структура.
Профилът им е с мощност 100–
140 см. Родът Плитки Канелени
горски почви е с мощност 40-50
см, с по-ниско съдържание на
хумус, физична глина и хранителни елементи. Съдържанието
на глина в излужените и червените разновидности е в границите на 30-40 до 50-60 % и тези

Фото 2. Ерозирани Канелени
горски почви землището
на с. Чавдар
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почви се определят като средно до тежко песъкливо-глинести и порядко леко глинести. Преходният илувиален (глинест) хоризонт е с ясно
изразен червено-кафяв цвят, плътен строеж и буцеста или буцестопризматична структура с мощност най-често 70-90 см. Карбонатите са
измити дълбоко по профила или отсъстват. Съдържанието на хумус е до
2-3 % в обработваемите и до 5-6 % в необработваемите почви. В дълбочина рязко намалява до 0,5-1 % (Йолевски и др., 1960; Димитров и др.,
1991). Реакцията на почвата е слабо до силно кисела. Запасеността с
общ азот е слаба до средна, а на общ фосфор – средна. Органоминералната част показва, че те са почви с добри сорбционни свойства,
което в определена степен благоприятства хранителния режим на културите. Канелените горски почви са уплътнени, непорьозни, лепливи и
пластични и при обработка образуват едри буци и кора при засушаване.
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – слаба водопропускливост и ниска порьозност, голяма лепливост и пластичност и
влошен въздушен режим, плътно
сложение и образуване на едри буци и кора, нездрава структура на
хумусния хоризонт, кисела реакция
на почвата и висока обменна киселинност, висока минерализация на
органичната материя и изнасяне на
хумуса, азота и другите хранителни
елементи, малка запасеност с хранителни елементи и понижено плодородие, средна до висока степен
на ерозия.
Използване – подходящи за отФото 3. Профил на Канелени горски глеждане на пшеница, ръж, царепочви, най-широко разпространени
вица, тревни смески, слънчоглед,
в Златишко-Пирдопското поле
бобови, етерично маслени (маслодайна роза и лавандула) и овощни
култури, вкл. орехи, лешници и арония.
Опазване – обработка на почвата по хоризонталите, направа на наорни слогови тераси в горната част на нивите, почвозащитни и противоерозионни сеитбообращения, отглеждане на култури със слята повърхност, създаване на тревни (буферни) пояси, варуване, органично и
зелено торене.
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Ливадно-блатни почви
Разпространение
Срещат се в ниските и депресионни части на землищата на
гр.Златица (м.Средните ливади, Суф бунар, Зарен, Саръ Сютрери, южно
от гарата, вдясно и вляво на пътя Златица – Челопеч, Пирдоп (долната
част на м.Фириман, Тодоричене и др.), Душанци (Гьола, Гьол тьрлъ нива, Тръста, Рибаров гьол и др.), пониженията на терасите на
р.Тополница и долната ивица на делувиалния шлейф.
Генетични особености и диагностична оценка
Тези почви се образуват вследствие високото ниво на подпочвените
води (50-80 см), което се определя от липсата на дренаж в по-безотточните
участъци, наличието на по-глинести пластове, недостатъчен отток поради
подпиращото действие на речните и подпочвени води, по-висок капацитет
и интензивност на изклиняващите води. Създават се участъци на ливаден,
блатен и торфен процес на почвообразуване (Теохаров, 1995). В резултат
на ливадно-блатния процес, растителността и анаеробните условия, в профила се образуват три зони – зона на акумулация на органичното вещество
с чиместо-ливаден хоризонт и динамична смяна на окислителноредукционните процеси, зона на окисление и зона на редукция. Образуваният хумусен хоризонт е сиво-черен с мощност 30-35 см, с добре изразена
едрозърнеста структура и признаци на оглеяване в долната му част. Под
него следват кафяво-ръждив и гълъбо-синкав глееви хоризонти. Затова тези почви са известни и като Глееви. Те са глинести, с до 50-60 % глина, с
кисела реакция и сравнително високо съдържание на хумус – до 5-6 % в
повърхностния хоризонт. При евентуално отводняване са подходящи за отглеждане на селскостопански култури. За предпочитане е те да остават като ливадно-блатна екосистема, с цел запазване на екологичната ниша (попови лъжички – жаби – водни змии – ливадна блатна растителност – щъркели – щъркелово гнездо – щастлива къща – весело село).
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – високо ниво на
подпочвени води, преовлажняване и заблатяване, тежък (глинест) механичен състав, кисела реакция на почвата и вкисляване, лош въздушен,
топлинен и воден режим, лепливост при намокряне и напукване и образуване на буци при засушаване.
Използване – почви с екологично значение, подходящи за ливади,
отглеждане на тревна и дървесна растителност, изграждане на водоеми,
използване на сондажните води за напояване.
Опазване – отводняване само при крайна необходимост, окултуряване
на ливадите, залесяване с хидрофилни дървесни видове. Най-добре е да се
запази естествения им статус и да не се нарушава екологичната ниша.
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Кафяви горски почви
Разпространение
Кафявите горски почви са разпространени основно в планинските
пояси на Стара планина и Средна гора - между 700-800 м до 1700-1800
м н.в. По-широко разпространение имат на северни склонове и такива с
подобна компонента.
Генетични особености и диагностична оценка
Тези почви са образувани върху кисели скали, гранити, гранитогнайси, пясъчници, шисти на стръмни и наклонени терени в условията на планински континентален климат и буково-габърови, букови и иглолистни гори в горната част на планината (Фото 4). Характеризират се с добре оформен, но маломощен хумусен хоризонт до 20-40 см, който се отличава със
светлокафяв или тъмнокафяв цвят и на тази основа и по съдържанието на
хумус се разделят на светлокафяви и тъмнокафяви горски почви.
В обезлесените пространства се
срещат т.нар. вторично затревени
Кафяви горски почви с плитък слаборазвит профил, които са дефинирани като Ранкери (Теохаров, 1989).
Те имат рохкав строеж, нездрава
зърнесто-троховидна структура в
хумусния хоризонт, който постепенно преминава в метаморфен,
(неглинест) слабоуплътнен, с лешниковидна
или
дребнобуцеста
структура В хоризонт. Под 60-80 см
лежи най-често силно изветрялата
почвообразуваща скала. Върху Д
хоризонт са обикновено помаломощните разновидности. Съдържанието на физична глина е
между 20-35 % и те се определят
Фото 4. Пейзаж с иголистни гори
като леко до средно песъкливои подлес на Кафяви горски почви
глинести, със сравнително високо
в Средна Гора
съдържание на скални фрагменти.
Реакцията им е слабо до силно кисела. Съдържанието на хумус е в границите на 2-3 до 5-8 %, рядко по-високо. Запасеността с общ азот и общ
фосфор варира от слаба до много добра, в зависимост от земеползването.
Тези почви са малко влагоемни, нелепливи, непластични, с добра водоп20
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ропускливост и аерация (Йолевски и др., 1960; Димитров и др., 1991).
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – кисели скали и
асиметричен (стръмен) планински релеф, слабо водозадържане и промивен воден режим, висока степен на повърхностна и ровинна водна
ерозия, висока каменистост и скелетност, висока реакция на почвата и
вкисляване, опожаряване и деградация на горите и оголване на почвите.
Използване – почви с важно горскостопанско и селскостопанско
значение. Подходящи за отглеждане на картофи за семе и за консумация, малини, касис, арония, лешник, влакнодаен лен, пасища, ливади и
гори, създаване на пасищно-животновъдни комплекси.
Опазване – залесяване и затревяване, варуване, обработка на почвата и отглеждане на културите по хоризонталите, създаване на оттокоотвеждащи бразди и канали и тревни буфери и горскозащитни пояси
около нивите, почвозащитни и противоерозионни сеитбообращения,
укрепване на дерета, оптимални нива и различни системи на торене.
Планинско-ливадни почви
Разпространение
Широко разпространение имат във високопланинския пояс в Стара
планина над 1700-1800 м н.в. Най-представителни са тези почви около
върховете Паскал, Баба и Вежен.
Генетични особености и диагностична оценка
Образувани са върху умерено стръмни и наклонени терени, кисели
скали, гранити, гранитогнайси и шисти и типични планинскоконтинентални климатични условия с широко разпространение на високопланински тревни (кисели) формации (картъл, власатка и др.). Ниските температури, високите валежи и продължителния мраз ограничават процесите на изветряне и глинообразуване и не позволяват бързо
разлагане и минерализация на тревните остатъци, вследствие на което
се натрупват големи количества органично вещество. При тези условия
се образува средномощен (до 50-60 см) хоризонт. Мощността на профила достига до 80-90 см. Характеризират се с глинесто-песъклив и леко песъкливо-глинест механичен състав, с високо съдържание на скелет,
високо съдържание на хумус – до 10-20, по-рядко до 25 %, силно и много силно кисела реакция, ниска степен на наситеност с бази и висок
сорбционен капацитет. Поради обилните валежи имат промивен воден
режим, постоянно се дренират и ерозират и на южните микросклонове
и такива с подобна компонента се образуват хумусно-силикатни почви
Ранкери с мощност 30-40 (50) см (Теохаров, 1989). Планинско21
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ливадните почви са добър резерв за добиване на фураж от високопланинските пасища и развитие на високопланинско животновъдство.
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – асиметричен планински релеф и кисели скали, висока степен на ветрова и водна ерозия,
кисела реакция и висока обменна киселинност, забавени процеси на
разлагане и минерализация на органичната материя във високопланинската част, голяма фрагментарност и скелетност, кисели и груби тревни
формации, опожаряване на пасищата и оголване на почвите.
Използване – почви с важно горскостопанско, селскостопанско и екологично значение. Подходящи за пасища и ливади, затревяване с културна
растителност, залесяване с иглолистни видове, развитие на овцевъдство.
Опазване – забрана на сечта и защита на хвойната, лечебните и медоносни растения, почистване и окултуряване на ливадите и пасищата,
изграждане на буферни и биозащитни пояси.
Плитки слаборазвити почви – Ранкери
Разпространение
Широко разпространение имат на южните и с подобна компонента
по-стръмни склонове най-често с наклон от 7-8 до 30 градуса в Стара планина и Средна гора и в хълмистата и хълмисто-ридова част на котловината.
Обикновено заемат наклонени и
умерено стръмни части на склоновете
с тревиста растителност. Големи пространства са установени северно от
Пирдоп и Златица (Беш тепе, Парюф
тепе, височините на Златишко-Пирдопското поле и високопланинската част
около върховете Паскал, Баба и Вежен), Душанци и Антон (височините
Габията, Кръст тепе, Дутината, Кору
баир, Остра могила, стръмните части
на Голямо и Малко Гламе и др.), Челопеч (Коруминеш), Карлиево (южната
част на селото), Мирково (северно от
селото
и горните части на височините
Фото 5. Профил на Плитки
Бърдо, Св. Константин и Елена и др.),
слаборазвити почви – Ранкери,
широко разпространени на южни Петрич, Смолско, Буново и Каменица
(хълмистите и стръмни възвишения и
склонове в хълмистата
и планинската част на района.
склонове).
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Генетични особености и диагностична оценка
Ранкерите са хумусно-силикатни, плитки, ерозирани, слабо мощни
и слабо развити почви, формирани върху терени с пресечен и наклонен
релеф, прорязан от множество ровини, дерета, долове и суходолия. Заети са със слабопродуктивни пасища и храсталаци и редини от гори. В
по-ниската част на обезлесени места и билни заравнености се срещат
единични обработваеми ниви. Образувани са върху кисели и много
силно кисели силикатни скали, слюдени шисти, гнайси, пясъчници и
др. Имат слабо развит повърхностен хумусен хоризонт (до 20 см) и маломощен фрагментарен профил (А-АС-СД) до 30-40 (50) см (Теохаров,
1989). Те са песъчливи или глинесто-песъкливи, слабо до средно хумусни почви със съдържание на хумус 1-2 % в нивите и 3-4, по-рядко
до 5-6 % в целинните места. Реакцията на почвата варира от слабо кисела до много силно кисела. Съдържат голямо количество скелет и единични по-големи скални фрагменти. Те са ненаситени почви, които не
съдържат карбонати. Отличават се с нездрава зърнесто-троховидна или
разпрашена структура. Имат слаба водозадържаща сила, добре се дренират и силно се ерозират. Окачествяват се като почви с влошени физико-механични и физико-химични свойства и ниско потенциално плодородие. Във високопланинската част представляват добър резерв за създаване на пасища и по-малко за ливади.
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – силно пресечен,
хълмист и планински релеф, кисели скали, много силно кисела реакция
и висока обменна киселинност, процеси на повърхностна и ровинна
ерозия и маломощен фрагментарен профил, слаба водозадържаща сила
и високо дрениране, забавени процеси на разлагане и минерализация на
органичната материя във високопланинската част, груб хумус и агресивни органични киселини, опожаряване на растителността и процеси
на деградация на почвите.
Използване – подходящи за пасища в хълмистата и нископланинска
част и ливади и гори в среднопланинската и високопланинска част и за
отглеждане на фуражно-тревни смески, арония и лешник в нивите.
Опазване – забрана на сечта и защита на хвойната, лечебните и медоносни растения, залесяване и затревяване, укрепване на бреговите
части на деретата, създаване на тревни буфери и биозащитни горски
пояси, оттокоотвеждащи бразди и канали около нивите, окултуряване на
пасищата и ливадите, варуване на нивите в ниската хълмиста част.
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Плитки примитивни почви – Литоземи
Разпространение – тези почви имат широко разпространение в полупланинската и планинска част на Балкана и Средна гора върху много
стръмни южни склонове с наклон над 30-45 градуса. Придават лош
пейзаж в околността с оголените скални склонове, ровини, дерета, суходолия и горски редини. Скалните пространства в тях най-добре са изразени по южния склон на Стара планина между Челопеч и Златица и
между Пирдоп и Антон. Те допълват тяхната характеристика с крайните
процеси на деградация, протекли във времето.
Генетични особености и диагностична оценка
В Българската класификация тези почви са включени под наименованието Литосоли (Пенков и др., 1992). По-правилно е те да се дефинират като Литоземи – Каменисти почви. Литоземите са формирани
върху различни твърди скали (кисели, неутрални, карбонатни) и са найбедните почви в района. Профилът им е примитивен, силно скъсен с
мощност до 10 (15) см, много силно ерозиран от типа (А)-Д, който лежи
върху твърда скала. Скалните късове с размери от 5 до 7,5 cм достигат
до 50 -70 % от почвената маса. Съдържанието на ил и физична глина е
ниско, съответно до 5 и 10 %. Почвите, формирани върху варовити скали, имат по-тежък механичен състав (Teoharov, Mihailov, 1988). Литоземите са песъчливи, фрагментарни почви, с нездрава разпрашена структура. Съдържанието на хумус е под 1 %., а почвената реакция варира от
слабо кисела до неутрална и слабо алкална. Имат много слаба сорбционна и водозадържаща способност. Запасите на хранителни елементи са
незначителни и те не могат да бъдат използвани за отглеждане на селскостопански култури.
Еколого-генетични и агроекологични проблеми – много силно скалист и пресечен релеф, много висока деградация на растителността и
почвите, много висока каменистост и скелетност, примитивен и силно
скъсен и ерозиран профил.
Използване – непригодни почви за земеделие, много нископродуктивни тревни местообитания и храстовидни формации.
Опазване – залесяване с устойчиви на суша горски видове, изграждане на биозащитни горски пояси, укрепване на бреговите части на деретата и речните артерии, забрана на каквато и да е сеч в тях и около
тях, забрана на паша от животни.
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Заключение
Златишко-Пирдопското поле и околността се характеризират с разпространението на почви с различен стадий на развитие – от примитивни до нормално развити. Те са образувани през различни геоложки периоди и се отличават с различна възраст, характеристика и плодородие.
Почвите са твърде разнообразни, а това разнообразие определя и многото проблеми, които съществуват в тях и в условията и факторите, които ги формират. Съвременните физико-географски и висококотловинни
условия дават съществено отражение върху техния статус и останалите
агроекологични характеристики. Колкото и Балканът да омекотява отрицателните прояви, периодично проявяващият се екстремен характер
на климатичния фактор съществено се отразява върху развитието на
процеси на деградация върху почвената и растителна покривка и акумулацията на едрочастични (каменисти) или финочастични (глинести)
наноси от околните планини. Това рязко намалява биопродуктивния им
потенциал и те се нуждаят от постоянно повишаване и подържане на
тяхното плодородие. Почвите, с изключение на ливадните разновидности, общо могат да се определят като слабо до средно запасени с хумус и
хранителни елементи. Голяма част от тях са бедни, кисели, фрагментарни (особено в конусите), тежки, глинести по механичен състав, с
лоши физико-механични и физико-химични свойства, трудни за обработка. Неблагоприятните им свойства и качества изискват от земеделските производители да влагат много повече усилия и средства за получаването на нормални добиви, което значително оскъпява техния труд.
Почвено-климатичните условия са един от факторите, които ограничават провеждането на едно по-модерно земеделие. Независимо от всичко, почвите на Златишко-Пирдопското поле и околността остават основен ресурс за решаване в значителна степен на продоволствения проблем в района. В тази връзка развитието на ливадарството, фуражното
производство, картофопроизводството, животновъдството, етеричномасленото производство ще продължат да бъдат приоритетни отрасли
за селското стопанство в Златишко-Пирдопското поле. Отглеждането на
пчели и алтернативни – черупкови култури (орехи-студоустойчиви и
лешници), арония и влакнодаен лен е перспективна и печеливша дейност и тя трябва да намери място в поминъка на този край.
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ОТ ЗЛАТИШКО ПИРДОПСКОТО
ПОЛЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ
...

Доц. д-р Венета Кръстева, Проф. дсн Божидар Георгиев,
Доц. д-р Вихра Стойнова
Увод
Златишко-Пирдопското поле представлява котловина, разположена
в Средногорско-Подбалканската област. Площта ѝ е 120 km2, дължината
от запад на изток е 36 km, а ширината 3 – 8 km. Средната й надморска
височина е 750 m и е наклонена на юг. В средата ѝ се издигат две малки
възвишения Гусенец (надморска височена 834 m) и Весела могила, от
които котловината се поделя на две части – западна хълмиста Мирковска част и източна равнинна – Златишко поле.
Северните й периферни части са запълнени с големи наносни конуси. В подножието на Стара планина е образуван мощен делувиалнопролувиален шлейф. Старопланинските й склонове, които са стръмни и
обезлесени, са изградени от палеозойски и горнокредни скали, а средногорските - главно от гранити, покрити с букови гори.
Котловината се отводнява от река Тополница и десните ѝ притоци
Буновска, Мирковска, Воздол, Манджарин и др. Стопански е добре усвоена, като се отглеждат основно картофи, пшеница, слънчоглед, царевица, ръж, зеле, кръмно цвекло, лавандула, ябълки и др. Големи площи
са заети от ливади и пасища. В някои части в резултат на минните разработки природната среда е нарушена и променена от антропогенни и
техногенни активности.
В котловината са разположени 2 града и 12 села: в централната ѝ
част – градовете Златица и Пирдоп и селата Чавдар, Челопеч, Карлиево
и Църквище, на запад – селата Мирково, Буново, Петрич, Каменица,
Смолско и Бенковски, а в източната – Антон и Душанци.
Целта на настоящата разработка е чрез прилагане на бонитетни оценки да представи агрономическата пригодност на земеделските земи в Златишко-Пирдопската котловина за отглеждане на
селскостопански култури.
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Климат
Златишко-Пирдопското поле попада в Припланински и нископланински климатичен район в Западна Средна България. Този район се
отличава със сравнително голямата си надморска височина (700 –
1000 m), релефно разнообразие с различно изложение. В него преобладават наклонени форми, което се отразява на топлинните и валежните
условия. Зимата е студена, както в котловинните полета, а лятото е похладно. При северозападни нахлувания районът почти не попада под
орографското въздействие на Западна Стара планина. Летните валежи
надвишават съществено зимните, като разликата е средно 14 – 15 % от
годишната сума и в това отношение климатът на района носи характерните белези на умерено-континенталния климат. Валежите през годината се характеризират с изразен пролетно-летен максимум (месеците май
и юни) и зимен минимум (февруари, март). Общата годишна сума на
валежите варира от 617 до 626 mm/m2. Сумата на валежите по сезони е
както следва: зимни валежи 104 mm/m2; пролетни - 162 mm/m2; летни 220 mm/m2; есенни - 130 mm/m2. Най-много валежи падат през късната
пролет и лятото. Тези количества, макар и значителни, падат периодично и много често интензивно и не осигуряват достатъчно влага в почвата. Ето защо, за развитието на селскостопанските култури е необходим
постоянен воден и поливен режим [3].
Средната годишна температура на въздуха е 8.80С. През месеците
януари и февруари се задържат отрицателни температури (-2.9 0С – януари, -0.6 0С – февруари). През най-топлите месеци юли и август температурите са съответно 19.00 и 18.70 С [1,3].
Районирането по температурни условия [2] показва, че ЗлатишкоПирдопското поле попада в умерено топъл до умерено прохладен подпояс. Температурната сума за периода с температура на въздуха над 100С, в
зависимост от надморската височина, е в границите от 1600 – 31000С.
Районирането по условия на овлажнение класифицира ЗлатишкоПирдопското поле във влажна зона. Балансът на атмосферното овлажнение (разликата между валежите и изпаряемостта за периода юниавгуст е до -100 и по-малко mm/m2 [9].
Почви
Най-големи площи заемат Кафявите горски почви (43.7 %). Те са
плитки, ерозирани и каменисти, образувани върху твърди скали. На
второ място по разпростанение са Канелени горски почви (35.3 %). От
тях дълбоките почви заемат малки площи (1.2 %), останалата част са
плитки, ерозирани и каменисти разновидности. Дълбоките Канелени
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горски почви са подходящи за отглеждане на голям набор от култури.
На трето място по разпространение и групата на Алувиалните и Делувиалните почви (Алувиално-ливадни; Алувиално-делувиални, Делувиални, Делувиално-ливадни), които заемат 17.2 %. Това са почви на найплодородните земи в изследваната територия, подходящи за селскостопанско ползване. В района разпространение имат и Хумуснокарбонатните почви (Рендзини), които заемат 3.8 % от площта му. Освен тях са описани Ливадно-блатни, Плитки слабо развити почви – Ранкери и Примитивни почви – Литоземи, последните отбелязвани по-рано
като неразвити. Голяма част от тях са плитки и каменисти, но определени площи са подходящи за земеделие [6,7].
Бонитетна оценка на селскостопанските земи
За оценка на почвените ресурси са ползвани почвени данни от Едромащабното почвено картиране в М 1:10000. Бонитетните оценки са
при неполивни условия.
Направена е бонитетна оценка по пригодност за всяко почвено
различие за отглеждане на пшеница, царевица, картофи, лен, малини,
череши, сливи, ябълки, ливади и пасища. Бонитетната оценка е извършена по „Методика за работа по кадастъра на селскостопанските земи”
[5] и са изчислени чрез основни уравнения 1 и 2.

SR x =

R TX + R THH + R TSP + R CCR + R pH + R HC + R GWT
nR

където: SRX почвен бал (ПБ) за съответна култура.
Бонитетни оценки в балове за:
RTX механичен състав на почвата;
RTHH мощност на хумусния хоризонт;
RTSP мощност на почвения профил;
RCCR текстурна диференциация на профила;
RpH реакция на почвата;
RHC съдържание на органично вещество (хумус);
RGWT ниво на подпочвените води;
nR
брой на индивидуалните оценки (R..) с отчетена тежест
на участие (по скалите).

където: FRX
SRX
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полско бонитетно число (ПБЧ) за съответната култура.
почвен бал (ПБ) за съответна култура.
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Корекционни коефициенти за:
ерозия или акумулация на почвата;
kEA
kSA
засоленост/алкалност на почвата;
kST
каменистост на орния слой почва;
kFL
заблатяване;
kCL
климат.
Оценките за рапица са по специално разработена методика [4], а за
лешници, орехи и лавадула – на експертно ниво.
Получените бонитетни оценки за всяка култура са обобщени в бонитетни групи. Въз основа на тях се обособяват райони на „много добри земи” (бонитетни балове 80 – 100), „добри земи” (бонитетни балове 60 –
80), „средно добри земи” (бонитетни балове 40 – 60), „лоши земи” (бонитетни балове 20 – 40) и „непригодни земи” (бонитетни балове 0 – 20) .
Таблица 1.
Агрономическа пригодност на селскостопанските земи в ЗлатишкоПирдопското поле, представена по бонитетни групи и площи (ha)
за някои селскостопански култури
 Култури
Групи според
ПБЧ →
Площи ha

Много добри
земи
80-100 бала

Добри
земи
(60-80
бала)

Средно добри
земи
(40-60 бала)

Лоши
земи
(20-40
бала)

Непригодни
земи
(0-20 бала)

пшеница и рапица

2682.63

4626.45

807.31

5495.35

30101.42

картофи

няма

6697.45

2542.77

23459.86

11013.08

царевица

няма

няма

7019.66

1096.73

35596.77

3135.22

4647.84

15.01

33794.32

634.71

малини

няма

3457.42

24818.63

15004.28

432.81

череши

12.51

3444.97

1052.80

3562.23

35640.68

сливи

47.19

7971.04

няма

54.25

35640.68

ябълки

няма

2961.66

5056.57

54.25

35640.68

лешници

3733.57

3805.25

2016.54

33827.50

330.29

орехи

2695.27

2060.90

3631.45

1167.74

34157.80

12.52

3061.54

5313.56

25.18

10144.06

2771.55

5300.93

1413.55

34227.13

няма

лен

лавандула
пасища и ливади
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В Таблица 1 са представени площите, които групират земите по
пригодност за отглеждане на посочените култури. Най-голям интерес за
селскостопанските производители представляват площите, заети от
„много добри” и „добри земи” за представените култури
„Много добри земи” (с бонитетна оценка 80-100 бала) за отглеждане на лешници са на площ от 3734 ha, лен 3135 ha, орехи 2695 ha, ливади и пасища 2772 ha, пшеница и рапица 2683 ha. Незначителни са
площите на „Много добрите земи” за отглеждане на сливи 47 ha, череши 13 ha, лавандула 13 ha. В района няма площи, които да спадат към
тази група за отглеждане на картофи, царевица, малини и ябълки.
Към групата на „Добрите земи” (с бонитетна оценка 80-100 бала)
се обособяват големи площи, подходящи за сливови насаждения 7971
ha, картофи 6697 ha, пасища и ливади 5301 ha, лен 4648 ha, пшеница и
рапица 4626 ha, лешници 3805 ha, малини 3457 ha, череши 3445 ha, лавандула 3062 ha, ябълки 2962 ha и орехи 2061 ha.
На таблицата са представени и площите, заети от „Средно добри
земи”. Това е една оценка на актуалното състояние на земите. Част от
тях обаче, спадащи към тази група имат потенциала при определен тип
земеползване, прилагане на подходяща агротехника и напояване да
преминат към групата на „Добрите земи”.
Към групите на „Лошите” и „Непригодните” земи спадат големи
площи от Златишко-Пирдопското поле. Това са основно терени, заети от
силно ерозирани, плитки, каменисти почви, които са непригодни за селскостопанско ползване.
Резултатите от бонитетната оценка са представени и под формата
на карти. Чрез ползване методите на Географските информационни системи са съставени карти, на които са отбелязани землищните граници
на населените места, местоположението на горите, деретата, застроената територия и др. Представено е местоположението на земите по пригодност за всяка култура. Картите са удобни за ползване и дават точна
информация на ползвателите (Фиг.1- 11).
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Фиг. 1. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на картофи

Фиг. 2. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на царевица
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Фиг. 3. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на лен

Фиг. 4. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на малини
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Фиг. 5. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на череши

Фиг. 6. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на сливи
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Фиг. 7. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на ябълки

Фиг. 8. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на лешници
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Фиг. 9. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на орехи

Фиг. 10. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на пасища и ливади
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Фиг. 11. Бонитетна класификация на земите по пригодност
за отглеждане на пшеница и рапица

Информация за ефективно стопанско и противоерозионно ползване
на селскостопанските земи в Златишко-Пирдопското поле

Разнообразието на почвената покривка на територията на изследвания район и големите различия в надморската височина са основните
фактори, които обуславят избора на 8 степенна класификация, при която особено внимание се отделя на ерозията като ограничаващ фактор
при класифициране на земеделските земи по пригодност. По този начин
най-добре се отчитат специфичните топографски, почвени и климатични условия на района, а с помощта на ГИС методите може да се обработи богатата информация, която има за тези условия в създадената база
данни от изследвания до сега. Използвани са и 3-те нива на категоризация на земеползването [8]:
• Класове земи по пригодност - дава индикация за общата степен
на ограниченията в земеползването;
• Подкласове - показват типа на ограниченията, срещани в рамките на класовете;
• Единици (блокове) – картографски единици със сходни видове
почви, изискващи един и същи вид управление и начин на опазване,
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подходящи за отглеждане на едни и същи видове култури, с подобни
потенциални добиви, т.е. отчита пригодността на земите за отглежане
на различни култури.
При това категоризиране в зависимост от степента на ограниченията, земите се разделят на 3 основни групи:
1. Земи, подходящи за различно ползване - обхващат I, II и III клас;
2. Земи с ограничено ползване – IV клас;
3. Земи със силно ограничено ползване – V, VI, VII и VIII клас.
Характеристиката на земите от различните класове и необходимостта
от прилагане на противоерозионни практики са отразени в Таблица 2.
Таблица 2.
Характеристика на класовете земи по пригодност за земеползване и
изискванията за защита на почвата от ерозия
Клас

Противоерозионни
изисквания

Описание
Земи, подходящи за различно ползване

Няма или съществуват съвсем слаби
ограничения за земеползване: почти
равни земи с лесно обработваеми
почви; без, или с много слабо прояI вени ерозионни процеси; нямат ограничаващи почвеното плодородие
фактори, всички адаптирани към
климата растения дават оптимални
или почти оптимални добиви.
Подходящи земи за всякакво земеделско използване, но имат някои ограничаващи плодородието и избора
на културите фактори, като преовлажненост, засушаване и др.; проявяII
ва се ерозия, особено при по-дългите
склонове. Всички адаптирани към
климата растения могат да бъдат отглеждани и дават почти оптимални
добиви.

Необходмост от противоерозионни мерки има само при подългите склонове.

Необходими са главно агротехнически противоерозионни практики, каналотераси и оттокоотвеждащи колектори.
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Клас

Описание

Земите могат да се използват за отглеждане на различни култури, но
имат ограничаващи плодородието
фактори (ерозирани почви, голям
III наклон, влошена реакция и структура
на почвата, малка мощност, слаба водопропускливост и др.). Високо взискателни растения не дават задоволителни добиви.

Противоерозионни
изисквания
По-активно прилагане на противоерозионна агротехника (вкл.
минимални обработки и поясно
земеделие), канало-тераси и оттокоотвеждащи колектори, противоерозионни сеитбообращения с ограничаване на окопните култури и
др.

Земи за ограничено ползване
Земи, подходящи за отглеждане предимно на култури със слята повърхИзискват се специални консерваност и многогодишни треви. Наличиеционни практики, като задължито на ограничения редуцират избора
телно прилагане на всички протина растения, като: голям наклон на теIV
воерозионни агро-технически и
рена, силна ерозия на почвите (малоинженернотехнически мероприямощни почви), слаба дренираност, алтия, затревени буферни ивици и др.
калност или засоленост и др. Поради
според конкретните условия.
силната проява на ерозията окопните
култури се ограничават до минимум.
Земи със силно ограничено ползване
Земи, неподходящи за земеделско използване, освен за пасища или друга
постоянна растителност, поради наличието на някои от следните ограниV чаващи фактори: чести заливания, силна каменистост, заблатеност, високо надморско равнище и др. Слабо или неерозирани, най-често равни
площи.
Земи върху стръмни склонове, много често със силно ерозирани (маломощни) почви, поради което не са подходящи за земеделие. Найцелесъобразно е да се затревяват и залесяват и да се използват като паVI
сищни и горски площи. Чрез терасиране или други инженернотехнически мероприятия може да се използват за отглеждане на малини,
къпини, сливи и др.
Земите са върху много стръмни склонове, със силно ерозирани и опороени почви. Подходящи са само за пасищни и горски площи, но най-често
VII
затревяването и залесяването са възможни само след допълнителни почвозащитни мероприятия.
Земи, неподходящи за всякакъв вид стопанско използване. Те са стръмни,
силно опороени, скалисти или брегови и не могат (или не е стопански изVIII
годно) да се мелиорират. Определят се като ловни или туристически
обекти.
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Таблица 3 дава информация за разпределението на земите по класове и подкласове земи по пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване в Златишко-Пирдопското поле. Земите с найвисока пригодност, подходящи за различно стопанско ползване, без ограничаващи фактори I, II и III клас са само 9 % от общата площ. 4.4 %
заемат земи IV клас по пригодност без ограничаващ фактор, а делът на
земите IV категория, но с ограничаващи фактори (ерозия, плитки, каменисти, заблатени и засолени) е 1.6 %. Най-висок е делът на VIII категория земи – 73.3 %, а общо групата земи със силно ограничено ползване
(V, VI, VII и VIII клас) заемат 88.0 % от общата площ.
Разработена е и карта на района (Фиг.12) с класовете земи по
пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване.
Върху нея са отразени и подкласовете като индекс, който определя типа
на ограниченията.
Таблица 3.
Класове и подкласове земи по пригодност в Златишко-Пирдопското
поле
Подклас
(вид ограничение)

кисели
ерозирани
каменисти
Сума
кисели
ерозирани
каменисти
кам.и кисели
кам.и ерозирани
кам.,пл.и ерозирани
плитки и ерозирани
заблатени
Сума

Означение

Клас

b
e
k

I
II
III
III
III
III

Клас с
ограничение
I
II
III
III b
III e
III k

b
e
k
k+b
k+e
k+s+e
s+e
w

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

IV
IV b
IV e
IV k
IV k+b
IV k+e
IV k+s+e
IV s+e
IV w

Площ
(ha)
51.426
625.240
3 479.770
2.042
21.541
66.437
3 569.790
2 051.882
337.794
149.282
52.580
66.100
62.183
1.157
0.308
54.246
2 775.532
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Подклас
(вид ограничение)

Означение

Клас

b
e
k
k+b
k+e
s
s+e

V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

Клас с
ограничение
V
VI
VI b
VI e
VI k
VI k+b
VI k+e
VI s
VI s+e

кисели
ерозирани
каменисти
кам.,пл.и ерозирани
плитки
пл. и кисели
пл.и ерозирани
Сума

b
e
k
k+s+e
s
s+b
s+e

VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII

VII
VII b
VII e
VII k
VII k+s+e
VII s
VII s+b
VII s+e

кам.,пл.и ерозирани
кам.,пл.,ер.,кисели
Плитки
пл. и кисели
пл.и ерозирани
пл.,ер. и кисели
Сума

k+s+e
k+s+e+b
s
s+b
s+e
s+e+b

VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

VIII
VIII k+s+e
VIII k+s+e+b
VIII s
VIII s+b
VIII s+e
VIII s+e+b

гора
застр. тер.

гора
застр. тер.

кисели
ерозирани
каменисти
кам.и кисели
кам.и ерозирани
плитки
пл.и ерозирани
Сума
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Площ
(ha)
382.350
268.091
634.753
122.126
56.725
0.517
7.104
39.443
299.930
1 428.689
31.000
231.139
1.964
13.785
1 386.007
4.376
650.340
2 552.921
4 871.532
2 501.982
788.992
27 250.753
0.102
653.203
23.753
1 685.479
32 904.264
4 221.315
187.591
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Фиг. 12. Карта на разпределение на земите по класове пригодност за
ефективно стопанско и противоерозионно ползване на земите в землищата
от Златишко-Пирдопското поле

Картите с отбелязани класове земи и индекс, който показва типа на
ограниченията (e-ерозия; k+e- каменистост и ерозия; w- заблатеност...),
ясно сочат местата, на които се налага прилагане на противоерозионна
агротехника или други почвозащитни мерки. Съвместяването
(привързването) на информацията за класовете и подкласовете земи с
изчислената бонитетна оценка по култури в ГИС формат, много поточно отразява най-пригодните места за отглеждане на дадена култура
и определя необходимостта от превенция спрямо процесите на ерозия
(Фигура 11).
В Таблица 4 са показани степените агрономическа пригодност за
отглеждане на тези култури по класове и подкласове земи и заетата от
тях площ.
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Таблица 4.
Степени на агрономическа пригодност за отглеждане на пшеница и
рапица по класове земи в Златишко-Пирдопското поле
Степени на агрономическа пригодност - площ /ha/
НеземеМного
Средно
Клас
делски
зеДобри зеЛоши зе- Непригодни
добри зедобри земи
/ha/
ми
ми
земи
ми
ми
I
42.709
8.717
II
223.643
401.597
III
2019.624 1 548.484 1.682
IV
258.868
1 778.073 674.943
63.648
V
382.350
VI
137.883
838.211
95.159
357.436
VII
51.914
35.376
4 186.821 597.422
987.235
VIII
0.102
889.537
29512.643
1 514.747

Резултатите в таблицата показват, че само 85,2% от много добрите
земи по бонитетна оценка (агрономическа пригодност) са земи, подходящи за различно ползване (I, II и III клас земи), т.е. земи, без необходимост от специални почвозащитни мерки. 9,6% попадат в групата земи с ограничено ползване (IV клас), за които се изискват специални
консервационни практики, в зависимост от почвените ограничения,
напр. задължително прилагане на противоерозионна агротехника. Земите със силно ограничено ползване (V, VI, VII и VIII клас), които не
са подходящи за земеделско производство са 5,1%. Те трябва да се изключат от групата на много добрите земи по бонитетна оценка. Съответните проценти от групата на добрите земи по бонитетна оценка са съответно:
• 42,3% - земи, подходящи за различно ползване,
• 38,4% - земи с ограничено ползване, за които се изискват консервационни практики и
• 19,2% - земи със със силно ограничено ползване, които не са
подходящи за земеделско производство.
Заключение

Направената бонитетна оценка на агроекологичните условия в Златишко-Пирдопското поле показва възможността да се отглеждат важни
селскостопански култури.
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Според агрономическата пригодност на почвите и земите по бонитетни групи, традиционни и перспективни се яввяват следните култури:
пшеница, ръж, рапица, картофи, царевица, лен, малини, череши, сливи,
ябълки, лешници, орехи, лавандула, ливади и пасища.
Чрез ползването на Географски информационни системи са съставени карти по култури, на които е показано местоположението на земите по степен на пригодност. Картите са удобни за ползване от земеделските стопани, тъй като там ясно е показано местоположението на „Много добри земи”, „Добри земи”, „Средно добри земи”, „Лоши земи” и
„Непригодни земи” за отглеждане на определните култури.
Най-голям интерес за селскостопанските производители представляват площите заети от „Много добри” и „Добри земи” за представените култури
„Много добрите земи” (с бонитетна оценка 80 – 100 бала) за отглеждане на лешници са на площ от 3734 ha, лен 3135 ha, орехи 2695 ha,
ливади и пасища 2772 ha, пшеница и рапица 2683 ha. Незначителни са
площите на „Много добрите земи” за отглеждане на сливи 47 ha, череши 13 ha, лавандула 13 ha. В района няма площи, които да спадат към
групата на „Много добри земи” за отглеждане на картофи, царевица,
малини и ябълки.
Към групата на „Добрите земи” (с бонитетна оценка 80 – 100 бала)
се обособяват големи площи, подходящи за сливови насаждения 7971
ha, картофи 6697 ha, пасища и ливади 5301 ha, лен 4648 ha, пшеница и
рапица 4626 ha, лешници 3805 ha, малини 3457 ha, череши 3445 ha , лавандула 3062 ha, ябълки 2962 ha и орехи 2061 ha.
Предоставена е информация за разпределението на земите по класове и подкласове земи по пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване в Златишко-Пирдопското поле. Земите с найвисока пригодност, подходящи за различно стопанско ползване, без ограничаващи фактори I, II и III клас са само 9 % от общата площ; 4.4 %
заемат земи IV клас по пригодност без ограничаващ фактор, а делът на
земите IV категория, но с ограничаващи фактори (ерозия, плитки, каменисти, заблатени и засолени) е 1.6 %. Най-висок е делът на VIII категория земи 73,3 %, а общо групата земи със силно ограничено ползване
(V, VI, VII и VIII клас) заемат 88% от общата площ. Основна причина за
това се явяват постоянно протичащите ерозионни и деградационни
процеси.
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ЗА ПОЧВОЗАЩИТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В РАЙОНА
НА ЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКАТА КОТЛОВИНА
...

Проф. д-р Светла Русева, Доц. д-р Вихра Стефанова,
Доц. д-р Дияна Некова, Доц. д-р Людмила Лозанова,
проф. Илия Малинов
Общи сведения

Златишко-Пирдопската котловина е разположена между Етрополска и Златишко-Тетевенска планина (части от Стара планина) на север,
Същинска Средна гора на юг и Ихтиманска Средна гора на югозапад.
На запад планинският рид Гълъбец (925 м) я отделя от Камарската котловина, а на изток най-високият подбалкански праг Козница (1092 м) —
от Карловската котловина.
Дължината ѝ от запад на изток е 36 км, а ширината ѝ 3-8 км. Средната ѝ надморска височина е 750 м и е наклонена на юг. В средата ѝ се
издигат две малки възвишения Гусенец (834 м) и Весела могила, от които котловината се поделя на две части — западна хълмиста Мирковска
част и източна равнинна — Златишко поле (Фиг. 1).
В котловината са разположени 2 града и 12 села, включени в състава на 6 общини – Антон, Златица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч. В централната част на котловината са градовете Златица и Пирдоп и селата Чавдар, Челопеч, Карлиево Петрич, и Църквище (общ.
Златица), на запад — селата Мирково, Буново, Каменица, Смолско и
Бенковски (общ. Мирково), а в източната — селата Антон и Душанци
(общ. Пирдоп).
Фактори на плоскостната водна ерозия
Топография
Северните периферни части на котловината са запълнени с големи
наносни конуси. Тя представлява едностранен грабен, потъвал неколкократно през терциера. От север се лимитира с Подбалканския разлом.
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Фигура 1. Височинен модел на Златишко-Пирдопската котловина

По напречни разломи с посока север-юг са образувани вътрешнокотловинни понижения и прагове, изразени морфоложки на терена.
Около 20% от земите в Златишко-Пирдопската котловина са с надморска височина над 1200 м. За Софийска област тези земи са 15%, а за България
– 7,5%. Те са концентрирани в общините Антон (49% от площта), Пирдоп,
Златица и Челопеч (18-22%) и Мирково (14%). Около 15% от останалите земи на котловината са с наклон 3-9°. Те заемат 23% от земите в Мирково, 1218% в Антон, Пирдоп, Чавдар и Челопеч, и 8% в Златица (Фиг. 2.). Земите с
наклон 9-15° заемат 8,2% от площта. Участието им в общините Златица,
Пирдоп, Мирково и Чавдар е 8-12%, а в Челопеч и Антон – 2-3%. Около
44% от земите в Златишко-Пирдопската котловина с н.в. под 1200 м са с
наклон над 15°. За Софийска област тези земи са 36%, а за България –
18,5%. Тези земи са 46-57% от площта на общините Пирдоп, Мирково, Златица и Чавдар, 36% в община Челопеч и 23% в община Антон. Земите с минимален риск от водна ерозия (с наклон, по-малък от 3º) са едва 7,2% от
площта на котловината. Те заемат 4-5% от земите в общините Чавдар и
Мирково, 6-8% в Антон, Пирдоп и Златица и достигат 14% в Челопеч.
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Фигура 2. Карта за топографския фактор за района на ЗлатишкоПирдопската котловина

Климат
Климатът е континентален с около 600 мм годишен валеж с летен
максимум. Картата, представена на Фиг. 3., онагледява разпределението
на ерозионността на дъждовете за територията на ЗлатишкоПирдопската котловина. За две трети от земите на котловината са характерни дъждове със значителна ерозионност (801-2000 MJ mm/ha h).
За България този процент е двойно по-малък – 33,8%. Дъждове със
силна до много силна ерозионност (1501-2000 MJ mm/ha h) са характерни за почти цялата площ на община Антон (88%), за повече от половината площ на община Челопеч (54%), за значителна част от общините Златица и Мирково (26-30%), както и за 16% от община Пирдоп.
Дъждове със средна до силна и силна ерозионност (801-1500 MJ mm/ha
h) са характерни за по-голямата част от площта на общините Златица и
Пирдоп (57-78%), и за половината от площта на община Чавдар; за значителна част от площта на община Челопеч (35%), както и за 15% от
площта на община Мирково. Дъждове със слаба до средна и средна
ерозионност (401-800 MJ mm/ha h) са характерни за значителна част
(39%) от площта на общините Мирково и Чавдар, и за 14% от община
Златица. Дъждовете с най-слаба ерозионност за Златишко-Пирдопската
котловина (201-400 MJ mm/ha h) са характерни само за 13 % от площта
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на община Мирково.
Сравнението на разпределенията на териториите на ЗлатишкоПирдопската котловина и на страната по ерозионност на дъждовете за
периода април-октомври дава представа за потенциалния риск от проявяване на плоскостна водна ерозия на двете територии, обусловен от
климатичния фактор на ерозията. Това сравнение показва, че ерозионността на дъждовете за 63.5 % от територията на страната е по-висока
от 601 MJ mm / ha h, докато тази стойност за Златишко-Пирдопската
котловина е 75%. Може да се каже, че климатичният фактор обуславя
потенциален риск от проявяване на плоскостна водна ерозия по-висок,
от средния за територията на страната.

Фигура 3. Карта за ерозионността на дъждовете на района на ЗлатишкоПирдопската котловина

Почви
В подножието на Стара планина е образуван мощен делувиалнопролувиален шлейф. Старопланинските склонове на котловината са изградени от палеозойски и горнокредни скали и са стръмни и обезлесени, а средногорските склонове са изградени главно от гранити, покрити
с букови гори. Почвите в котловината и околността са Алувиални, Де50
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лувиално-пролувиални, Канелени и Кафяви горски, Ливадно-блатни,
Планинско-ливадни, Ранкери и Литоземи.
Картата, представена на Фиг. 4, онагледява разпределението на територията на Златишко-Пирдопската котловина по податливост на почвите към ерозиране. Около 87% от площта й е заета от почви със средна
и средна до силна податливост към ерозиране. Почвите със средна и повисока податливост към ерозиране заемат 78% от територията на България. Почви със средна и средна до силна податливост към ерозиране
заемат цялата или почти цялата площ (83-94%) на всички общини в
котловината, с изключение на община Чавдар, където заемат 60%, а
30% от почвите са със слаба податливост към ерозиране (Фиг. 4). Почви
със слаба податливост към ерозиране има и в Мирково (15% от площта), както и в Челопеч и Златица (6-8%). Средно за ЗлатишкоПирдопската котловина те са 8%, при 12% за страната.

Фигура 4. Карта за податливостта на почвите към ерозиране за района на
Златишко-Пирдопската котловина
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Стопански условия
Стопански котловината е добре усвоена като се отглеждат основно
ръж, картофи, ябълки и др. Големи площи са заети от гори, ливади и пасища (Фиг. 5). Нивите заемат 12.6 %, пасищата – 14.4 %, a горите – 48.9
% от площта на района.

Фигура 5. Карта на разпределението на земите по начин на трайно ползване
за района на Златишко-Пирдопската котловина

Риск от плоскостна водна ерозия на почвата
Потенциален риск
Картата за потенциалния риск от плоскостна водна ерозия на почвата (Фиг. 6) онагледява разпределението на територията на ЗлатишкоПирдопската котловина по степени на потенциален ерозионен риск.
Анализът на данните показва, че земите в Златишко-Пирдопската котловина са с относително по-висок потенциален ерозионен риск от средния за страната. Илюстрация за това дава делът на земите с много висок
потенциален риск (над 200 t/ha y), които покриват 35% от площта на
котловината, при 13% за страната. Тези земи заемат значителна част от
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площта на общините Пирдоп (49%), Златица (45%), Челопеч (31 %),
Чавдар (27 %), Антон (26 %) и Мирково (20 %). Земите с умерен до висок и висок ерозионен риск (40-200 t/ha y), заемат 29% от площта на
Златишко-Пирдопската котловина, което е близо до средния процент за
страната. Те заемат значителен дял от площта на общините Чавдар
(59%), Мирково (49%), Челопеч (25%), Златица (21%), както и 12-18%
от площта на общините Антон и Пирдоп. Земите със слаб до умерен и
умерен ерозионен риск (10-40 t/ha y) заемат 9% от площта на Златишко-Пирдопската котловина, при 12% за София област и 21% за страната.
Те заемат 6-12% в общините Антон, Пирдоп, Златица, Мирково и Челопеч, както и 4% в Чавдар. Само 1% от площта на ЗлатишкоПирдопската котловина (при 6% за София област и 23% за страната) е
заета от почви с много слаб и слаб ерозионен риск (0-10 t/ha y). Найзначително участие почвите от тази група имат в община Мирково
(4%). Те не се срещат в община Антон, а в общините Пирдоп, Чавдар и
Челопеч няма земи с много слаб ерозионен риск (0-5 t/ha y).

Фигура 6. Карта на потенциалния риск от плоскостна водна ерозия за района
на Златишко-Пирдопската котловина
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Действителен риск
При тези условия на факторите на плоскостната водна ерозия, действителният риск на 30.2 % от земите в района на Златишко-Пирдопската
котловина превишава 5 t/ha y, включително 3.6 % с много висок (> 40 t/ha
y), 8.2 % с висок (20-40 t/ha y) и по 9.3 % с умерен до висок (5-10 t/ha y) и
умерен (Т-5 t/ha y) действителен ерозионен риск (Фиг. 7).

Фигура 7. Карта на действителния риск към водна ерозия за района на Златишко-Пирдопската котловина.

Анализът на данните за прогнозния действителния риск от плоскостна водна ерозия в зависимост от наклона на склона показва, че почвените загуби от земи с наклон 0-3º са 7.5%; най-голям е делът на почвените загуби от земеделски земи с наклон 3-6º – 31.7% и от земи с
наклон над 15º – 31.9% от общото прогнозно количество ерозирана
почва, делът на почвените загуби при наклон 6-9° - 18.1%, при наклон
9-12° - 8.4% и при наклон 12-15° - 2.4%. Общото количество на прогнозните почвени загуби от нивите възлизат на около 274348 t годишно
или 21.6 t/ha y, а от пасищата – на 82148 t годишно или 15.8 t/ha y .
Анализът на данните за разпределението на земеделските земи и
почвените загуби по степен на действителен ерозионен риск и начин на
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ползване на територията на община Златица показва (Фиг. 8), че 37.9%
от площта на нивите в землището са със слаб и слаб до умерен ерозионен риск (<5 t/ha y) и от тях се формират 14% от прогнозните почвени
загуби. 22.1% от нивите са с умерен ерозионен риск (5-10 t/ha y) и на
тях се падат 11.5% от прогнозното количество ерозирана почва. С умерен до висок ерозионен риск (10-20 t/ha y) са 24.4% от площта на нивите и от тях се ерозират 31,8% от почвените загуби. Нивите с висок (2040 t/ha y) и много висок (>40 t/ha y) риск от ерозия са 15.6%, от които се
ерозират 42.7% от почвените загуби. Пасищата със слаб и слаб до умерен ерозионен риск са 32.7% и от тях се ерозират 1.2 t/ha/y, а с висок и
много висок ерозионен риск са 36.8% от пасищата и от тях се ерозират
над 50% от почвените загуби.

Фигура 8а. Разпределение на територията на земеделските земи в
община Златица по степен на ерозионен риск и начин на ползване.

Фигура 8б. Разпределение на прогнозните
действителни почвени загуби от ерозия в
община Златица по степен на ерозионен
риск и начин на ползване.

На територията на община Пирдоп само 5% от нивите са със слаб
и слаб до умерен ерозионен риск и на тях се падат 0.9% от почвените
загуби. Най-голям е делът на ниви с умерен ерозионен риск – почти
45% и от тях се реализират 13.6% от почвените загуби (Фиг. 9). Ниви с
висок и много висок ерозионен риск съставляват 40% от площта и
78.5% от количеството ерозирана почва. Най-висок е делът на пасищата
с умерен до висок ерозионен риск – 48.6% и 51% от почвените загуби.15.2% от пасищата са с висока степен на ерозия и от тях се реализират 36.2% от количеството ерозирана почва.
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Фигура 8а. Разпределение на територията на земеделските земи в община
Златица по степен на ерозионен риск
и начин на ползване.

Фигура 9а. Разпределение на територията на земеделските земи в община
Пирдоп по степен на ерозионен риск и
начин на ползване.

Фигура 8б. Разпределение на прогнозните действителни почвени загуби от
ерозия в община Златица по степен на
ерозионен риск и начин на ползване.

Фигура 9б. Разпределение на прогнозните действителни почвени загуби от ерозия в община Пирдоп по
степен на ерозионен риск и начин на
ползване.

Данните за разпределението на земеделските земи и почвените загуби по степен на действителен ерозионен риск и начин на ползване на
територията на община Мирково показват (Фиг. 10), че най-голям е
процентът на нивите с висок ерозионен риск – 34.5% и от тях се ерозират 41.4% от почвените загуби. 9.6% са нивите с много висока степен на
ерозия и с висок процент на ерозираната почва – 38.8%. 32.1% от пасищата в тази община са със слаб и слаб до умерен ерозионен риск. Найголям е делът на пасища с висок ерозионен риск 26,7% и с много висок
процент на почвени загуби – над 50%. Само 7,3% от пасищата са с много висока степен на ерозия и на тях се падат 20,2% от количеството ерозирана почва.
56

РИСК ОТ ПЛОСКОСТНА ВОДНА ЕРОЗИЯ НА ПОЧВАТА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧВОЗАЩИТНО ЗЕМЕДЕЛИЕ...

Фигура 10а. Разпределение на територията на земеделските земи в община
Мирково по степен на ерозионен риск и
начин на ползване.

Фигура 10б. Разпределение на прогнозните действителни почвени загуби от ерозия в община Мирково по
степен на ерозионен риск и начин на
ползване.

Най-голяма част от нивите на територията на община Антон са с
много висока степен на ерозионен риск – 36.4%, от които се реализират
около 76% от почвените загуби и с висока степен на ерозионен риск –
29.2%, на които се падат 19% от почвените загуби (Фиг. 11). Подобна
ситуация се наблюдава и при площите на пасищата, където 40.6% са с
висока степен на ерозионен риск и от тях се реализират 69.3% от почвените загуби.

Фигура 11а. Разпределение на територията на земеделските земи в община
Антон по степен на ерозионен риск и
начин на ползване.

Фигура 11б. Разпределение на прогнозните действителни почвени загуби от ерозия в община Антон по
степен на ерозионен риск и начин на
ползване.
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Фигура 12а. Разпределение на територията на земеделските земи в
община Челопеч по степен на ерозионен риск и начин на ползване.

Фигура 12б. Разпределение на прогнозните действителни почвени загуби от
ерозия в община Челопеч по степен на
ерозионен риск и начин на ползване.

Данните за разпределението на земеделските земи и почвените загуби по степен на действителен ерозионен риск и начин на ползване на
територията на община Челопеч показват (Фиг. 12), че преобладават ниви с висока степен на ерозионен риск - 42% и от тях се ерозират 63.5%
от почвените загуби. Сравнително висок е процентът на ниви със слаб и
слаб до умерен ерозионен риск – 28.6% от площта и 8% от почвените
загуби. 37% от пасищата са ниска степен на ерозия – 37% и 3% от количеството ерозирана почва. Най-голям е процентът на пасища с висок
ерозионен риск – 39.6%, от които се ерозират 67% от почвените загуби.

Фигура 13а. Разпределение на територията на земеделските земи в община Чавдар по степен на ерозионен
риск и начин на ползване.

Фигура 13б. Разпределение на прогнозните действителни почвени загуби
от ерозия в община Чавдар по степен
на ерозионен риск и начин на ползване.

Данните за разпределението на земеделските земи и почвените загуби по степен на действителен ерозионен риск и начин на ползване на
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територията на община Чавдар показват (Фиг. 13), че 43.5% от нивите
са с висок ерозионен риск и много висок процент на почвени загуби –
67.8%. Със слаб и слаб до умерен ерозионен риск са 20.7% от нивите в
общината и на тях се падат 5.4% от количеството ерозирана почва. Основната част от пасищата е разположена върху площи с умерен ерозионен риск – 38.6% и 33.3% от почвените загуби, следвана от пасища със
слаб и слаб до умерен ерозионен риск – 32.2% и 9.5% почвени загуби и
умерен до висок ерозионен риск – 16.9% от площта и 26.6% от количеството ерозирана почва. С висока степен на проявление на водноерозионни процеси са 12.4% от пасищата в общината, но от тях се ерозират 30.6% от цялото количество на почвените загуби.
Пригодност на земите за ефективно стопанско и противоерозионно
ползване

Съвместяването на информацията за начина на трайно ползване на
земите в района с действителния риск от водна ерозия в ГИС формат,
позволява класифициране на земите по пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване и обосновава необходимостта от
прилагане на мерки за защита на почвата от ерозия. Картата с отбелязани класове земи по пригодност и индекс, който оказва типа на ограниченията (k - каменистост; s – плитки почви и др.), ясно показва местата,
на които се налага прилагане на противоерозионна агротехника или
други почвозащитни мерки (Фиг.14).
От земите, подходящи за различно стопанско ползване, без ограничаващи фактори в района няма I клас, а II и III клас съставляват едва
2.9% от общата площ. Земите с ограничено ползване (IV клас) са 11%.
Подходящи са за отглеждане предимно на култури със слята повърхност и многогодишни треви. Наличието на ограничения – 0,6% от
площта на IV клас земи - редуцират избора на растения. Плитките почви налагат отглеждането на окопни култури да се сведе до минимум.
Най-висок е делът на земи VII клас – 51%, които не са пригодни за
земеделско производство. Земите са върху много стръмни склонове, със
силно ерозирани и опороени почви. Подходящи са само за пасищни и
горски площи, но най-често затревяването и залесяването са възможни
само след прилагане на допълнителни почвозащитни мерки. Делът на
земите със силно ограничено ползване (V, VI, VII и VIII клас) е общо
86.1% от територията на района.
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Фигура 14. Карта за пригодност на земите за ефективно стопанско и противоерозионно ползване за района на Златишко-Пирдопската котловина

Препоръки за противоерозионно земеползване

С цел да се ограничи разрушителното действие на плоскостната
водна ерозия върху земеделските земи на територията на ЗлатишкоПирдопската котловина препоръчваме комплекс от различни противоерозионни практики. Процентното участие на всяка една противоерозионна мярка е определено в зависимост от конкретните теренни и климатични особености на района, но преди всичко от степента на действителен ерозионен риск и начина на земеползване (табл. 1).
За ниви, разположени върху площи със слаб и слаб до умерен ерозионен риск при наклон 0-3°, препоръчваме полски сеитбообращения,
които са лесно приложима противоерозионна практика, но със значителен почвозащитен и агротехнически ефект. При по-големи наклони 36° и 6-9°, освен почвозащитни сеитбообращения се препоръчват още
тревни буферни ивици и засяване на зимни предкултури. При ниви с
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умерен ерозионен риск в зависимост от наклона комплексът включва
същите противоерозионни практики, но с по-висок процент на участие.
При земи с наклон 12-15° и над 15° се препоръчва цялостно противоерозионно затревяване.
Противоерозионните мерки за ограничаване на плоскостна водна
ерозията в пасищата са представени от подобрителни мероприятия, които се определят от състоянието на пасището и могат да се разделят основно на следните практики: основно подобряване на ерозираните пасища чрез разораване и торене; повърхностно подобряване на пасищата
чрез частично подсяване на оголени, лишени от трева площи; почистване от камъни и храсти и др. и цялостно затревяване за земи с много
висок ерозионен риск, много големи наклони и непригодни за друг вид
ползване.
На базата на анализа за разположението на обработваемите земи
по наклони, начина на земеползване, действителния риск от водна ерозия на почвата и предложените противоерозионни практики за ограничаване на проявлението на водноерозионните процеси, са изчислени
стойностите на необходимите средства за борба с ерозията на почвата
на територията на Златишко-Пирдопската котловина (табл. 2).
Данните, представящи необходимите средства за борба с ерозията
по общини показват, че за осигуряване на оптимална защита на земеделски земи с начин на ползване ниви са необходими 2814220 €/год.
или 222 €/ ha годишно. Средствата, необходими за противоерозионна
защита на пасищата се изчисляват на 783140 €/год.; 150 €/ ha годишно.
За осъществяване на цялостна противоерозионна защита на земеделските земи в Златишко-Пирдопската котловина са необходими 3597360
€/год, или 201.181 €/ha год.
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ȿɪɨɡɢɨɧɟɧ ɪɢɫɤ
<5 t/ha y
5-10 t/ha y
10-20 t/ha y
20-40 t/ha y
> 40 t/ha y
ɉɨɱɜɨɡɚɳɢɬɧɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɇɢɜɢ ɉɚɫɢɳɚ ɇɢɜɢ ɉɚɫɢɳɚ
ɇɢɜɢ
ɉɚɫɢɳɚ
ɇɢɜɢ
ɉɚɫɢɳɚ
ɇɢɜɢ
ɉɚɫɢɳɚ
>15ɨ
0-3ɨ 0-3ɨ 3-6ɨ 0-3ɨ 3-6ɨ 6-9ɨ 9-12ɨ 3-6ɨ 6-9ɨ 9-12ɨ 9-12ɨ 12-15ɨ >15ɨ 3-6ɨ 6-9ɨ 9-12ɨ >15ɨ 12-15ɨ >15ɨ 9-12ɨ 12-15ɨ >15ɨ
ɈȻɓɂɇȺ ɁɅȺɌɂɐȺ
ɉɨɱɜɨɡɚɳɢɬɧɢ
ɫɟɢɬɛɨɨɛɪɴɳɟ- 100
100 100
100 65
75 80
ɧɢɹ
Ɍɪɟɜɧɢ ɛɭɮɟɪ100
35
ɧɢ ɢɜɢɰɢ
Ɂɚɬɪɟɜɹɜɚɧɟ
100 100 100 100 100 100 100
100
ɉɨɞɨɛɪɢɬɟɥɧɢ
35 100
65 100
85 95 100
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɂɢɦɧɢ
35 40
45 60 100
75 60
ɩɪɟɞɤɭɥɬɭɪɢ
ɈȻɓɂɇȺ ɉɂɊȾɈɉ
<5 t/ha y
5-10 t/ha y
10-20 t/ha y
20-40 t/ha y
> 40 t/ha y
ɇɢɜɢ ɉɚɫɢɳɚ ɇɢɜɢ ɉɚɫɢɳɚ
ɇɢɜɢ
ɉɚɫɢɳɚ
ɇɢɜɢ
ɉɚɫɢɳɚ
ɇɢɜɢ
>
120-3ɨ 0-3ɨ 3-6ɨ 0-3ɨ
3-6ɨ 6-9ɨ 3-6ɨ
6-9ɨ 9-12ɨ
3-6ɨ
12-15ɨ 15ɨ 6-9ɨ 9-12ɨ 15ɨ
> 15ɨ
ɉɨɱɜɨɡɚɳɢɬɧɢ
80
85
90
100
100
ɫɟɢɬɛɨɨɛɪɴɳɟɧɢɹ
Ɍɪɟɜɧɢ ɛɭɮɟɪ20
60 75
ɧɢ ɢɜɢɰɢ
Ɂɚɬɪɟɜɹɜɚɧɟ
65
80 100
25 100
100
ɉɨɞɨɛɪɢɬɟɥɧɢ
45 65
70 85
90 100
40
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɂɢɦɧɢ
ɩɪɟɞ40
55
60
75
ɤɭɥɬɭɪɢ
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Таблица 1
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ɉɨɱɜɨɡɚɳɢɬɧɢ
ɫɟɢɬɛɨɨɛɪɴɳɟɧɢɹ
Ɍɪɟɜɧɢ ɛɭɮɟɪɧɢ ɢɜɢɰɢ
Ɂɚɬɪɟɜɹɜɚɧɟ
ɉɨɞɨɛɪɢɬɟɥɧɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ɂɢɦɧɢ
ɩɪɟɞɤɭɥɬɭɪɢ

85

35 45 55

85 90 95

75 85 100

100

0-3ɨ

100

100

0-3ɨ

100

3-6ɨ

90

95 100

100

80

90

85

ɈȻɓɂɇȺ ȺɇɌɈɇ
10-20 t/ha y
ɇɢɜɢ
ɉɚɫɢɳɚ
>
ɨ
6-9 9-12ɨ ɨ
15

50 55 65

40 55

100 85 90

75

90 100 25 100

100
100 100 100

100

100

100

80

85 100

100

100

100

75

100

100

20-40 t/ha y
> 40 t/ha y
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Таблица 2
Площ на земеделските земи и размер на компенсаторните плащания по общини в Златишко-Пирдопската котловина
Община

Златица
Пирдоп
Мирково
Антон
Челопеч
Чавдар

Ниви
Пасища
Общо зем. Обща
Средно
Земи
стойност
Площ
Стойност
Площ
Стойност
ha €/ha Общо, € ha €/ha Общо, €
ha
€
€/ha
2016,4 147,23 296874,28 1001,0 142,14 142282,6 3017,0 439156,88 145,56
2669,3 232,99 621890,36 1339,9 134,67 180443,6 4009,2 802333,96 200,12
2936,8 230,59 677206,50 1032,5 142,76 147400,06 3969,3 824606,56 207,75
1686,7 284,29 479517,02 845,3 159,95 135204,16 2532,0 614721,18 242,78
1861,9 214,87 400073,71 761,8 198,84 151476,3 2623,7 551550,01 210,22
1501,1 225,61 338657,73 228,5 115,25 26333,6
1729,6 364991,33 211,03
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И НАВОДНЕНИЯТА В ЗЛАТИШКОПИРДОПСКИЯ РАЙОН
проф. дсн Иван Ц. Маринов
Институт за гората - БАН
Ерозионните процеси в миналото

В края на 19-ти и началото на 20-ти век южните склонове на Стара
планина са били едни от най-ерозираните територии в страната (фиг. 1).
Това е и причината от там да започне организираната борба с ерозията у
нас, чието начало е поставено през 1905 г. с откриване на първото Бюро
по укрепяване на пороите и залесяване в Казанлък. Една от първите
секции по укрепяване на пороите и залесяване е открита през 1912 г. в
с. Поибрене, Ихтиманско – във водосбора на р. Тополница, която работи
до 1921 г., след което е част от Бюро за Югозападна България със седалище София (Лазаров, 1922). По-късно, след направени административни промени, такава секция има и в гр. Пирдоп. Това може да се приеме като косвен показател за влошеното състояние на земите в резултат
на ерозията в този регион и за щетите, нанасяни от поройните прииждания във водосбора на Тополница. Основна причина е унищожаването
на горите в резултат на изсичане, опожаряване и паша. Акад. Иван
Странски (1952) дава р. Тополница като пример за изнасяне на големи
количества ерозирана почва и наноси. Само през май 1930 г., когато са
направени измервания, тя е изнесла в р. Марица около 180000 t наноси,
а от 1919 до 1928 г. количеството наноси (вкл. ерозираната почва) е било по 3 мил. тона на година. Авторът го оценява като „извънредно голямо”. Тези огромни количества наноси идват от силно ерозираните земи
в региона, където горската растителност е напълно унищожена (фиг. 2).
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Фиг. 1. Ерозирани южни склонове на Стара планина -1911 г.
(сн. сп. Гора, 2010)

Фиг. 2. Ерозирани земи край с. Поповци, Ихтиманско – около 1911 г. (сн. сп.
Гора. 2011)

При анализ на ерозионното състояние на страната Керенски и др.
(1977) посочват, че най-изразителните съвременни морфогенетични
процеси в подбалканските котловини са свързани с поройната дейност
на доловете по южните обезлесени и стръмни склонове на Стара планина, където в по-далечното минало са наблюдавани кално-каменни течения. Посочва се пример със старопланинските реки и суходолия между с. Антон и р. Козница (Златишката котловина), където през 1929 г.
след един пороен дъжд те са променили леглата си в наносните конуси
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и са образували нови, някои от които със значителна площ – над 2.0 ha.
През онези години поройните наносни конуси в подбалканските котловини засипват и унищожават много работни земи и са постоянна заплаха за подбалканската железопътна линия.
Противоерозионни дейности във водосбора на р. Тополница

Водосборната площ на р. Топлоница е 1788,8 km2. Дължината на
главното течение е 154,8 km. Около 1/3 от площта са старопланински
склонове, понастоящем – част от ДГС Пирдоп.
Проект за комплексни противоерозионни дейности във водосбора
на Тополница е разработен през 1950 г. Анализ на резултатите от укрепяване с технически съоръжения на притоци на р. Тополница е направен от Керенски (1959). Проучени са: порой Зли дол - землище на с.
Мухово, Ихтиманско, порой Воден – землище на с. Мирково, където се
събира с р. Усте и образуват р. Мирковска; порой Бревенски дол – землище на с. Челопеч, който пресича Златишкото поле и се влива в р. Златишка. За нашата цел ще разглеждаме само дейностите в Старопланинската част на водосбора на Тополница. Там, до 1957 г., са изградени 45
баражи, 1245 каменни прагове, и 478 клейонажа, като е работено в общо 23 поройни водни течения, което е малко под половината от общия
брой третирани водосбори. Това не решава напълно въпроса с ограничаване на поройната дейност на тези водни течения. В много от тях
продължават процесите на ерозиране на земите и на речните легла.
В разработения проект за укрепяване на водосбора на р. Тополница
е предвидено да се залесят 1067 ha, предимно с иглолистни видове, от
които 481 ha в ГС Пирдоп. Проектирани са 12000 m3 баражи (от тях на
територията на ГС Пирдоп – 5060 m3), 8500 m3 каменни прагчета (3100
m3 в ГС Пирдоп) и 4200 m2 клейонажи (1450 m2 на територията на ГС
Пирдоп). До края на 1969 г. са изградени 4377 m3 баражи, 4630 m3 каменни прагове на суха зидария и около 3900 m2 клейонажи (Добрев и
др. 1969). Нямаме данни за изпълнението на останалата част от работния проект за укрепяване на Тополница.
Показател за потенциалните възможности за формиране на поройни водни течения, ерозиране на почвата и изнасяне на наноси е гъстотата на хидрографската система, която средно за водосбора на р. Тополница е 3,8 km/km2, но при отделни притоци достига 5-6 km/km2 (Големия дол и Зли дол в Ихтиманска Средна гора) (Керенски, 1959). Общо
за р. Тополница до 50-те – 60-те години на миналия век годишните количества наноси са 360 000 m3, от които 260000 m3 са дънни наноси, отложени в язовира (Добрев и др. 1969). Водният отток на реката е неравномерен, зависещ преди всичко от интензивността и количеството на
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валежите, но и от покритието с растителност и от релефните особености. Старопланинските притоци в горната си част са с големи наклони и
скалисти речни легла, а в долната – с по-малки, с равномерни наклони и
земно дъно.
Примери за укрепени порои в Златишко-Пирдопския район са дадени от Панов (2000). Те са Буновска река, която е формирана от притоците Бучката и Средна река и пороят Доло в землище на с. Петрич (фиг.
3). Залесяванията в Буновска река датират от началото на миналия век,
като най-значителен противоерозионен ефект имат създадените култури
по това време в землицето на с. Мирково.

1

2

Фиг. 3. Бараж в р. Буновска - един от най-високите у нас (1)
и основен бараж в пороя Доло (2) (сн. П. Панов)

Противоерозионни дейности в Горско стопанство Пирдоп
(понастоящем ТП “Държавно горско стопанство ПИРДОП”)

При проектиране на горскостопанските мероприятия в ДГС Пирдоп на преден план са поставяни както дървопроизводителната цел, така и овладяването на ерозираните терени чрез залесяване. Проведените
залесявания, предимно през миналия век, са променили коренно облика
на старопланинските склонове. Постигнатите резултати показват системност в противоерозионната дейност, наследена от времето на първите залесявания, проведени от Секцията по укрепяване на пороите и залесяване, открита през 1912 г. в с. Поибрене. Резултатите могат да се
видят и на настоящия етап – третирани водни течения с хидротехнически съоръжения, които са ограничили ерозията в речните легла, и голяма
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лесистост, която като цяло е основен фактор за намаляване на изнесените количества наноси и ограничаване на затлачването на яз. Тополница. Преди много години е направена прогноза, че ако със същите темпове се изнасят наноси в яз. Тополница, то той ще се запълни за около
35 г. Вижда се, че предприетите мерки за ограничаване на ерозионните
процеси в земите на водосбора и в речните легла не са позволили това
да се случи. Основен „двигател” в този процес е горското ведомство
(Комитет по горите, НУГ, ИАГ) и специалистите и изпълнителите на
местно ниво от Горско стопанство Пирдоп.
ТП “Държавно горско стопанство ПИРДОП” е част от “Югозападнот държавно предприятое” гр. Благоевград. Граничи с ДГС Етрополе,
Парк "Централен Балкан", ДГС Клисура, ДГС Панагюрище, Държавно
ловно стопанство "Арамлиец" и ДГС Елин Пелин (Лесоустройствен
проект). Територията на държавното горско стопанство се намира в общините Мирково, Челопеч, Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица и
Чавдар и обхваща горите в землищата на населените места с. Буново, с.
Мирково, с. Смолско, с. Бенковски, с. Каменица, с. Петрич, с. Чавдар, с.
Карлиево, с. Челопеч, с. Църквище, гр Златица, гр. Пирдоп, с. Антон,
гр.Копривщица и с. Душанци (фиг. 4).

Фиг. 4. Територия на ТП ”ДГС ПИРДОП” (източник WWF)

Държавно горско стопанство Пирдоп покрива площ от 48468 ha, от
която 44821 ha e дървопроизводителна площ (Лесоустройствен проект).
Почти цялата дървопроизводителна площ на горското стопанство - 95%
(42608 ha) се намира в пояса на Среднопланинските гори от бук и иглолистни (600-1800 m н.в.). В долния равнинно-хълмист и хълмисто70
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предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 m н.в) попадат 2213 ha
(5%). Разпределение на дървопроизводителната площ по наклон на терена показва, че почти 80% е на стръмни и много стръмни терени.
От различни видове ерозия са засегнати 3 609 ha или 9,0% от общата площ на горското стопанство (Лесоустройствен проект). Найсилно са засегнати терените по южните склонове на Стара планина - в
землищата на селата Антон, Челопеч, Мирково, Буново, гр.Златица и гр.
Пирдоп. По склоновете на Средна гора най-ярко изразените ерозионни
процеси се наблюдават в землищата на селата Петрич и Смолско. Ерозията е предимно площна (7,7%), развита главно в силно изредени дървостои на стръмни и много стръмни терени и върху голи горски площи.
Преобладават ІІ и ІІІ степен на ерозираност. По-слабо разпространени
са ровинната и браздовата ерозия, съответно 0.4% и 0,1% от общата
площ. Терените с дълбочинна ерозия имат незначителен дял.
В резултат на извършените от горското стопанство залесявания са
създадени и се развиват успешно култури от бял и черен бор, смърч, зелена дуглазка, бук, бреза, акация и др. Общата площ с противоерозионни функции е 3100 ha.
От площта на горския фонд на Държавно горско стопанство “Пирдоп” горите държавна собственост са 26601 ha, горите общинска собственост - 20583 ha, горите на частни юридически лица са 59 ha, горите
на частни физически лица - 1111 ha и горите на МОСВ са 114 ha. Залесената площ е 43615 ha или 89,9% от общата площ на горското стопанство. Незалесената горска дървопроизводителна площ (сечища, пожарища и голини) е 1206 ha, или 2,5% от общата площ на горското стопанство. Всички сечища и пожарища с обща площ 13 ha (0,1%) са предвидени за залесяване. Голините, които също подлежат на залесяване, заемат
1193 ha или 2,5% от общата му площ.
Поройни водосбори на територията на ТП “ДГС Пирдоп”

Изпълнителната агенция по горите води регистър на водосборите с
поройна активност, които подлежат на специфичен мониторинг от горските стопанства, в чиито териториален обхват се намират. Основните
поройни водосбори на територията на ТП “Държавно горско стопанство
Пирдоп” са представени в табл. 1.
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Таблица 1
Поройни водосбори на територията на ТП “ДГС Пирдоп” *

Землище/а

Пороен/поройни/
водосбор/и/

Държавна
Площ,
собственост,
ha
%

с. Буново

Стара река

1434,4 100,0

с. Мирково

Текерли дере

93,2

с. Буново, с. Мирково
Усте, Буновска река
с. Мирково, с. Бенковски, с. Петрич Мирковска река

96,9

918,3 98,1
255 90,4

с.Петрич, с.Чавдар, гр. Златица

Канов дол, Керин дол, Замухово, Ангелов дол, Гугов дол, 1053,2 98,8
Паскал дол, Дисагов дол
Тополница
596,2 91,0

с. Петрич,с. Каменица

Раева могила

57,4

с. Каменица

Каменишка река

222,4 97,7

с. Смолско

Смолска река

147,6 89,8

с. Петрич

100,0

с. Чавдар

Челопешка река, Воздол, Ва1097 100,0
ренско дере, Бревенско дере
Беререй дере
7
0,0

с. Църквище

Църквищка река

с. Челопеч

786,5 42,2

гр. Златица, гр. Пирдоп

Велесек дере, Корудере, Балъм
1034,5 8,3
дере
Балъм дере
367,5 31,0

гр. Пирдоп
с. Душанци, гр. Пирдоп

Манджерин, Славци
Бобьовица

с. Антон

Синьовишко дере, Пералнята,
Света Петка, Острица, Чобан697,8 67,7
ка, Водопада, Горняка, Дълбок
дол, Калиман

гр. Златица

929,2 9,4
196,1 29,9

9893,3
* По данни на ИАГ, 2013

Вижда се, че в землищата на основните населени места от общината има поройни водни течения. Това е предпоставка за поставяне на
оценка за „висока степен на опасност” от поройни прииждания и наводнения в тези населени места. В землището на с. Антон поройните
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течения са 9, а в това на с. Петрич - 8, в т.ч. и р. Тополница. Много от
тези водни течения са изгубили типичния си пороен характер, но независимо от това е необходимо да се се има предвид, че са възможни прииждания при екстремни количества валежи. Такова прииждане с големи
щети и човешка жертва е станало в Златишко-Пирдопския район през
юли 2002 г., когато прииждат няколко водни течения, които разрушават
пътища, част от жп линията и водопровода на с. Църквище, запълват с
наноси канализацията на Златица, разрушават пътната мрежа в Душанци и Челопеч и затлачват селскостопански земи (Зъков, 2002). Пример
за това, че не трябва да се преустановява дейността по укрепяване на
пороите са и приижданията през 2005 г. на отдавна овладяни и неприиждали водни течения. Тогава, в резултат на падането на валежи около
и над 200 mm, голяма част от реките, особено в Западна България, предизвикаха невиждани с десетилетия наводнения, вкл. и в укрепени поройни водни течения, при което бяха нанесени значителни материални
щети и дадени човешки жертви. Тези процеси продължиха и през следващите години, особено 2010, 2012 и 2014 г.
През юни 2014 г. в резултат на продължителни интензивни дъждове и ураганни ветрове са нанесени значителни щети и са наводнени
части от селата Чавдар, Мирково, Църквище, Карлиево в Средногорието. Обявено е бедствено положение в община Чавдар, в с. Мирково и
частично бедствено положение в гр. Златица. През септември 2014 г.
отново има наводнение в Пирдоп, Златица, Чавдар, Карлиево, Петрич и
Поибрене. Дъждовете и бурята засягат и съседните водосбори и населени места. Имахме възможност да заснемем последствията от поройното прииждане на старопланинско водно течение, разположено в съседство с разглеждания регион, което ще представим като пример. То е
показателно, че независимо от изградените хидротехнически съоръжения, противоерозионни залесявания и голяма лесистост на водосбора е
възможно формиране на високи води и прииждане, което да нанесе значителни материални щети (разрушаване на пътната мрежа, подкопаване
на съоръжения), както и ерозиране на почвата и изнасяне на големи количества наноси от речното легло (фиг. 5).
Наводненията, включително и случилите се през последните години, засягат и жилищните територии на населените места в ЗлатишкоПирдопския район. Посочихме по-горе щетите от 2002 г. През 2005г.
отново са наводнени части от почти всички населени места в региона,
като са засегнати много къщи и част от транспортната инфраструктура.
През 2009 и 2014 г. са наводнени голяма част от населените места в района – Чавдар, Мирково, Пирдоп, Златица, Поибрене и др. (фиг. 6).
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1

2
Фиг. 5. Поройно прииждане на р. Стъргелска (Лудов дол)
през м. юни 2014 г.
1 - подкопаване основите на бараж и изнасяне на големи количества наноси
от речното легло; 2 – разрушаване на горски път

Фиг. 6. Наводнение в жилищната част на гр. Пирдоп през 2009 г.
(сн. Internet)
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Риск от наводнения и щети

От Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ е направена оценка на риска от наводнения и са картирани районите със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Марица, вкл. и за горното течение на р. Тополница, където е територията на ДГС Пирдоп (фиг. 7).

Фиг. 7. Горно течение на р. Тополница (BG3_APSFR_MA_16) - район със значителен потенциален риск от наводнение. М 1:120000 (източник: БД „Източнобеломорски район“)

Разработен е Проект на План за управление на риска от наводнения за
Източнобеломорски район за басейново управление 2016 – 2021 г. Част от
този проект е Програма от мерки за управление на риска от наводнения в
р. Тополница под наименованието „Река Тополница – горно течение“ с код
BG3_APSFR_MA_16 (Програма от мерки за управление на риска от наводнения ......). Обект на проекта е участък от р. Тополница с дължина 52,7
km - от яз. Душанци до яз. Тополница. Този участък обхваща две водни тела от р. Тополница – райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) : - 1. BG3MA800R175 – „р. Тополница от язовир Душанци до
хвостохранилище Медет“; 2. BG3MA800R164 – „р. Тополница и притоци
от хвостохранилище Медет до яз. Тополница“ (табл. 2). Нямаме за цел да
разглеждаме подробно Програмата от мерки за управления на риска от на75
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воднение, тъй като тя е достъпна на интернет платформата на Басейнова
дирекция „Източнобеломорски район“.
Промишлените предприятия, свързани с медодобивната промишленост, които се намират в горното течение на р. Тополница, създават потенциален риск от замърсяване на водите и земите в случай на голямо наводнение. Потенциален риск за замърсяване при наводнения се създава от
предприятията в района: „Елаците мед” - хвостохранилище „Бенковски-2”,
„Дънди прешъс металс” - хвостохранилище „Чавдар” и разтоварище за руден концентрат на ж.п. гара Златица, „Аурубис” – от заустване на отпадъчни води при Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р. Златишка.
Потенциален риск има и за яз. Жеков вир (под Пирдоп), който играе ролята
на утаителен басейн и се ползва като източник на оборотни промишлени
води за дейностите в АСАРЕЛ - МЕДЕТ. Редица добивни площадки (котловани) на това производство, могат също да представляват риск в условия
на обилни дъждове, предизвикващи поройни наводнения, които водят до
изнасяне на значими маси замърсени с тежки метали и технологични отпадъци води в хидрографската система на р. Тополница.
Таблица 2
Значителен потенциален риск от наводнение във водосбора на р.
Тополница
РЗПРН код

BG3_APSFR_MA_15

Име на
РЗПРН

Дължина,
km

Тополница
29
- устие

Тополница
BG3_APSFR_MA_16 - горно те- 81
чение

Населени места,
Общини които попадат в
РЗПРН
с. Лесичово,
с. Калугерово,
Лесичос. Динката,
р. Тополница
во, Пас. Юнаците,
зарджик
с. Драгор,
гр. Пазарджик
р. Тополница,
Пирдоп, с. Душанци,
р. Бочун,
Златица, гр. Пирдоп,
р. Пирдопска,
Челопеч, гр. Златица,
р. Курудере,
Чавдар, с. Челопеч,
р.Църквещенска, Панагю- с. Петрич,
р. Воздол
рище
с. Поибрене
Реки във
водосбора

Източник: БД „Източнобеломорски район“

През август 2005 г., по данни на „Напоителни системи”, в ЗлатишкоПирдопския район са паднали над 200 mm валежи. В резултат от послед76
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валите наводнения от тези екстремни валежи са изнесени значителни земни маси, довели до замърсяване на водите на язовир Тополница. За три четири дни в язовира са се влели около 140-145 млн. m3 със среден дебит
от 530 m3/sek. На настоящия етап няма данни относно състоянието на дънните утайки в язовира по отношение на концентрациите на тежки метали –
обект на промишлената дейност в горния участък на водосбора.
Проекти на дейности за ограничаване на ерозията и наводненията
в Златишко-Пирдопския район

Известни са няколко проекти, които са разработени за ограничаване на поройната дейност на водните течения в района или имат отношение към тази дейност:
• Проект за комплексни противоерозионни дейности (Технически
проект за борба с ерозията) във водосбора на Тополница, разработен
през 1950 г. - обхваща водосборния басейн на р. Тополница над язовир
Тополница с площ от 1452 km2. Резултатите от прилагането му са разгледани по-горе.
• Проект „Укрепяване на хидрографската мрежа в обгазената зона ма
МДК „Г. Дамянов“, разработен през 1984 г. и финансиран от Комбинат
„Цветна металургия“ - София. Обект на проектиране са пороите „Санър
дере“, „Славци със Скока и Бучума“. Проектът предвижда изграждане на
баражи и прагове с общ обем от 7440 m3, корекции на речни легла (Бучума
и Санър дере) и залесяване на склонове и задбаражни наноси.
• Проект „Укрепване на водосборите на реките „Манджерин” и
„Славци”, който е необходимо да се актуализира.
• Проекти „Аварийно укрепване на моста на р. Манджерин между
о.т. 242 и от о.т. 254, гр. Пирдоп” и „Аварийно възстановяване на коритото на р. Манджерин, гр. Пирдоп”.
• Изграждане на укрепителни съоръжения, разширяване на съществуващи и изграждане на нови диги на р. Воздол (с. Челопеч) за предотвратяване на наводнения. Оперативна програма”Регионално развитие”.
• Проект „Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци,
Манджерин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пофте в
село Душанци, община Пирдоп” по Оперативна програма "Регионално
развитие 2007 - 2013" (Договор №161PO001/4.1-04/2010/035). В рамките на проекта коритата на реките на Пирдоп и Душанци са почистени от
дървесна и храстова растителност в порядъка на около 10 дка. Около
20000 m3 земни маси са извозени, извършено е профилиране на речни77
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те корита около 1000 m3. Бетоновата настилка на дъната р. Манджерин,
Славци и Селска е възстановена общо около 1404 метра.
• Проект „Процес на формулиране и реализиране на местни политики – важен за всеки гражданин”, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. В
рамките на този проект е направен анализ на тенденциите за развитие
на община Пирдоп към момента на изпълнение на ОПР -2007-2013 г.
По отношение ерозията се прави оценка, че преобладаващият разчленен
планински терен на територията на общината е основна предпоставка
за развитие на интензивни ерозионни процеси, но те са установени
предимно в земите над гр. Пирдоп и в леглата на притоците на основните реки. Основен фактор за ограничената ерозия е значителното покритие с растителност на територията в планинската част на общината.
На места с по-малка лесистост и големи наклони има проявление на
площна и ровинна ерозия. Деградацията на земите в резултат на дългогодишната дейност на Медодобивния комбинат е проявена най-силно
северно от гр. Пирдоп, където деградиралите селскостопански земи са
включени в горския фонд през 70-те години на миналия век и залесени.
• Лесоустройствени проекти на ДГС Пирдоп (в частта за залесяване на голи и ерозирани терени и провеждане на лесовъдски дейности
за подобряване водорегулиращата роля на горските екосистеми).
• Проект “Рекултивация на нарушени терени от производствената
дейност на находище “Челопеч” І и II етап”, “Челопеч Майнинг” АД, с.
Челопеч, обл. Софийска. 2004. Възложител “Челопеч Майнинг” АД.
Трябва да се отбележи и изпълнението на Проект „Средногорие
2020”, който в същността си е гражданско наблюдение на плановете за
развитие на общините Пирдоп, Златица, Копривщица, Чавдар, Мирково,
Челопеч и Антон в партньорство с предприятията в региона. В рамките
на проекта е разработена Концепция за интегрирано устойчиво развитие на региона под наименованието „Средногорие 2020”.
Заключение

Анализът на проведените мероприятия за борба с ерозията в Златишко-Пирдопския район показва липса на системност и последователност при планиране, проектиране и провеждане на дейностите за ограничаване на ерозията и на риска от наводнения. В по-голямата си част
тези дейности са подчинени на неотложна необходимост. Започналите в
началото на миналия век мероприятия са свързани с овладване на силно
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ерозираните земи в района, а по-късно - с ограничаване затлачването на
язовир Тополница. За последното е разработен специален проект за
борба с ерозията, в рамките на който са изградени много съоръжения и
са залесени ерозирани земи. През 80-те години на миналия век е работено в отделни поройни водни течения с финансиране от Медодобивния
комбинат. В последните години са изграждани укрепителни съоръжения
и аварийно са възстановявани корита на някои от водните течения с цел
предотвратяване на наводнения. В текста по-горе сме се опитали да
представим налични данни за обема на тези дейности и резултатите от
тях за целия над 100 годишен период, но се вижда, че няма достатъчно
данни, за да се оформи цялостната картина за проведените противоерозионни мероприятия и за резултатите от тях. В определените поройни
водосбори в района на ТП “Държавно горско стопанство Пирдоп” не са
предвидени нови противоерозионни мероприятия, а и държавата на този етап отделя незначителни средства за такава дейност. Несъмнено обстановката в района по отношение развитие на ерозионни процеси се е
променила коренно и сега с основание участниците в този процес, преди всичко лесовъдската колегия, могат да се гордеят с постигнатите резултати. Опитът обаче показва, че не трябва да се спира с тези дейности
до тук, а е необходимо да се провеждат перманентни проучвания във
вече овладяните поройни водосбори за да се определят и по възможност
провеждат необходимите дейности за поддържане на добра водорегулираща роля на горите и стабилно състояние на изградените технически
съоръжения. Ето защо смятаме за необходимо следното:
• провеждане на комплексни проучвания в Златишко-Пирдопския
район за установяване местоположението и сегашното състояние на изградени технически съоръжения (баражи и прагове) във всички притоци на р. Тополница, както и състоянието и ефекта от противоерозионните култури;
• съставяне на регистър и картиране на проведените технически
(баражи, прагове, корекции и др.) и биологически (залесяване на ерозирани земи и задбаражни наноси) мероприятия;
• да се направи оценка на риска от проявление на ерозията в планинската част на региона и се определят необходимите дейности за
поддържане на съществуващите съоръжения и евентуалната необходимост от изграждане на нови такива и провеждане на нови залесявания с
противоерозионна цел;
• да се оцени риска от наводнения в населените места, вкл. оценка
на евентуалните последици за околната среда и населението, предвид
изнасяне и наслагване на замърсени почви и наноси.
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За изпълнение на част от тези задачи може да се приложи Методиката за изготвяне на Национална дългосрочна програма за защита от
ерозия и порои в горския фонд, приета за внедряване от Изпълнителната агенция по горите (Маринов и др. 2007).
Една от основните структурните политики за развитие на България
за периода до 2020 г. е „Насърчаване на адаптацията към изменението
на климата и превенцията и управлението на риска”. Българските райони са оценени като едни от най-уязвимите в Европейския съюз пред
глобалните климатични предизвикателства. Основните рискове, свързани с климатичните изменения, са засушаванията, процесите на ускорена
ерозия и наводненията. Решаването на поставените по-горе задачи ще
доведе до вземане на правилни управленчески решения за предотвратяване и ограничаване на тези рискове.
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РЕМЕДИАЦИОННИ ПРАКТИКИ И И ОЦЕНКА НА
РИСКА
...

Проф. дсн Николай Динев
През последните три десетилетия в много страни се решават целите за характеризиране и възстановяване на натоварени места в околната
среда и инфраструктурните обекти, замърсени в резултат на антропогенната активност (Динев, Н. и И. Митова.. 2009).. Спецификата и терминологията се развиват, но в най-общи линии ремедиационният процес протича в реда: идентификация на местата, характеризиране на
мястото, и ако е необходимо- ограничаване на риска. На всеки един от
тези етапи се вземат критични решения. Първото от тях е каква част от
мястото е засегнато от въздействието и какви мерки да се предприемат.
Това се решава чрез многобройни аналитични процедури и прогнозиране на нивата, които могат да се достигнат.
Най- общо, процедурите по ремедиация на околната среда се критикуват заради техните цени, продължителност, и ефикасност. Традиционното пробонабиране и анализи изискват необходимия брой проби и лабораторни процедури. Това отнема седмици и значителен финансов ресурс. Липсата на прогноза изисква нарастване на броя на пробите, които от своя страна могат да доведат до компрометиране на първоначалната цел.
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I. Методологичен подход за проучване, оценка на риска и избор на
ремедиационна стратегия при дифузно замърсяване с тежки
метали в България
(идентификация и оценка на променливите параметри за нуждите на
екологичния мониторинг на земеделските земи)

ɆȿɌɈȾɈɅɈȽɂə
ȿɬɚɩɢ ɩɨ ɌɊɂȺȾ

Ɋɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ ɢɛ ɟɠɤɨɩɬɭɣ

E1. Ɉɰɟɧɤɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ

Ƀɨɯɩɫɧɛɱɣɺ ɢɛ ɧɠɬɭɛɭɛ,
ɥɩɨɱɠɪɭɮɛɦɠɨ ɧɩɟɠɦ ɢɛ ɧɠɬɭɛɭɛ

ȿ2.ɇɚɛɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɡɚ
ɪɟɦɟɞɢɚɰɢɨɧɧɢ
ɩɪɨɭɱɜɚɧɢɹ ɢ ɜɴɡɦɨɠɧɢ
ɪɟɲɟɧɢɹ

ɉɱɠɨɥɛ ɨɛ ɣɨɟɣɥɛɭɩɫɣ
¾ ɉɜɴɩ ɬɵɟɵɫɡɛɨɣɠ ɨɛ ɧɠɭɛɦɣ
Ɋɦɹɬ ɨɩɝɣ
¾ ɇɩɜɣɦɨɣ ɯɫɛɥɱɣɣ¾ ɇɣɥɫɩɩɫɞɛɨɣɢɧɣ¾ ɨɠɧɛɭɩɟɣ

ȿ3. Ɋɟɦɟɞɢɚɰɢɨɧɟɧ ɞɢɡɚɣɧ
ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

ɉɱɠɨɥɛ ɨɛ ɫɣɬɥɛ ɢɛ ɩɥɩɦɨɛɭɛ ɬɫɠɟɛ ɣ
ɲɩɝɠɳɥɩɭɩ ɢɟɫɛɝɠ- ɭɠɬɭɩɝɣ ɩɪɣɭɣ,
ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɺ ɩɭ ɪɫɩɮɲɝɛɨɣɺ

Ƀɢɜɩɫ ɨɛ ɫɠɧɠɟɣɛɱɣɩɨɨɣ ɝɛɫɣɛɨɭɣ

ȿ4. Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɞɞɪɴɠɤɚ
ȿ5. Ɂɚɜɴɪɲɜɚɧɟ ɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ

ȿ6. Ɇɭɥɬɢɩɥɢɰɢɪɚɧɟ ɧɚ
ɩɪɨɰɟɫɚ ɧɚ ɪɟɦɟɞɢɚɰɢɹ

През последното десетилетие се наблюдава значителен напредък в
технологиите за набиране на информация и измерващите системи. За
голяма част от замърсяванията има натрупана първоначална информация, която може да се ползва и да се контролират някои ключови процеси в „реално време”. Предимствата на Global Positioning Systems (GPS)
водят до бързо и относително акуратно определяне на пространственото разпределение. Директни и бързи технологии дават по-бърз и поевтин начин за възстановяване на местата, като се извършват замерва82
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ния в процеса на ремедиацията. Нещо повече- в последните години експертите, занимаващи се с ремедиация, разполагат със значително повече и разнообразни сценарии, които дават възможност за оценка на
околната среда и по-добро разбиране на преноса на вещества в настоящия момент с прогноза за бъдещето. Това разбиране, съчетано с технологичните разработки, отварят пътя на нови виждания за разработване
и прилагане на програми за ограничаване на деградационните процеси
и ремедиация на критични зони.
Една от новите системи е ТРИАД (Crumbling, 2001; Crumbling, 2004)
Предназначение на ТРИАД:

Целта за създаването на ТРИАД е желанието да се управлява процеса на вземане на решения, които, увеличавайки доверието в проектните решения (за замърсяването в момента, локализацията, експозицията, начините и изборът за ограничаване на риска) стават по-ефективни и
евтини. Основа за вземане на решения, свързани с определени места,
които да бъдат достатъчно коректни и оптимизирани (включително като
финанси) е conceptual site model- концептуален модел на местатаКММ.
КММ изисква цялата достъпна историческа и настояща информация за оценка на:
• Къде е локализирано замърсяването;
• Каква е степента на замърсяването;
• Как варира съдържанието на замърсителя и от какъв произход е;
• Какво се случва със замърсителите и дали мигрират;
• Кой (какво) е подложено на директна експозиция;
• Какво може да се предложи като варианти за ограничаване на
риска;
Като първи продукт на ТРИАД един акуратен концептуален модел
на местата (КММ) ще очертае границите на замърсяването и ще разграничи различните замърсители, което ще позволи вземане на съответни
специфични решения и ремедиационни дейности.
Подходът на ТРИАД представлява една еволюционна стъпка и прогрес за техническото разбиране за критичните зони (замърсявания). ТРИАД
създава платформа за интегриране на уменията, знанията, и напредъкът в
науката и техническите средства и напрупаното know-how в последните
години за изучаване на замърсените места, възстановяването им и вкарването в нова употреба. За първи път се отчита съществуващата фундаментална хетерогенна природа на замърсените места. ТРИАД предполага вто83
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ро поколение практики, които, независимо че не винаги се достига, предлагат решения за по-добри, по-бързи и по-евтини проекти.
ТРИАД е научна и техническа инициатива, а не регулаторен подход.
Елементи на ТРИАД

І. Системно планиране на проекта
Наричано още „стратегическо планиране”. Подпомага формулирането на целта на ТРИАД към специфично вземане на решения. За да се
осигури висока специфичност на вземането на решенията и удовлетворяване на изискваниято на собственика (и обществеността), се отчитат
следните стъпки:
• Консенсус за очаквания краен резултат (респективно и целите)
за мястото и за проекта
• Предварителен КММ от съществуващата информация
• Списък с различни законодателни, научни и инженерни виждания, които трябва да бъдат взети под внимание
• Списък с неизвестните към момента проблеми
• Стратегии за елиминиране, намаляване или управление на тези
неизвестни проблеми
• Активен контрол върху най- важния източник за такива неизвестни проблеми (например информация за въздушни течения, брой и ориентация на пробите, почвени особености и т.н.).
ІІ. Динамична работна стратегия

Елемент от ТРИАД, който ще направи проекта по-бърз и по-евтин.
Това изисква разписването на този елемент да бъде динамично и мобилно, и лесно да се адаптира към настоящия момент (дори още когато
работата се извършва на полето), когато актуалната информация стане
достъпна. Това означава предварителния КММ да бъде тестван и оценен в пълно развитие.
ІІІ. Измервателни технологии в реално време

Включва се получаването, интерпретирането и разпространението
на данни, подкрепящи вземането на решения, възможно най- бързо.
Препоръчва се ползване на мобилни, in situ измервателни системи, геофизична информация, бързи тестове в лаборатории, компютърни системи, подпомагащи планирането на проекта, съхраняване, визуализиране,
картиране, обработване и разпространение на данни.
84

ПРОУЧВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОЧВИ В РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕ....

Оценка на местата (ОМ)
Системното планиране на компонентите на ТРИАД трябва да бъде
използвано за организиране на рамката за оценка на мястото.
По време на оценка на мястото се набира информация за определяне дали очакваме потенциално замърсяване в нива, застрашаващо човешкия живот или повлияващо на околната среда. Необходимо е това
да се направи задълбочено, защото пълната информация може да облекчи значително следващите етапи.
ОМ включва съобразяване и преглед с широк набор от информация
за потенциалния статус на мястото. Тези материали включват отчети,
аеро-фото снимки, интервюта с персонал, запознат с дейностите на
мястото, преглед на исторически документи, посещение на мястото и
др. Процесът на обобщаване на различни източници, организирането на
материала, очертаването на заключения, отнесени към местото, е еквивалентно на разработване на начален етап от КММ.- по подробно- в
Systematic Planning
Важен елемент от ОМ е посещението на мястото. Това обикновено
включва преценка и пробонабирането от компоненти на околната среда,
засегнати от потенциално замърсяване. Целта на това пробовземане е
да се проучат най-негативните сценарии за наличие на замърсяване.
Информацията, получена от тези проби, може да се използва за подкрепа на вземане на решение за бъдещи проучвания на това място. Логически, КММ може да бъде способно да подпомогне вземане на решение с приемливо ниво на неизвестност, обобщавайки че избраните места за пробонабиране имат относително ниско значение. Добре разработения КММ трябва да бъде ръководство в избора на места за пробовземане и доказателство защо са избрани тези места.
На този етап, специфичните замърсители могат да бъдат или да не
бъдат известни. Познанията могат да бъдат ограничени до потенциални
класове на замърсители, които се очакват- масла, тежки метали, органични замърсители, пестициди и др. Имайки ограничена представа за
замърсителите, необходимо е да се направи скрининг за наличие на
агенти от основните класове замърсители.
По своята същност, ОМ, е предварителна изследователска работа,
където особеностите на местото не са добре известни. Именно затова
ТРИАД- динамична работна стратегия е логично продължение на оценката на местата, като се планира пробовземане, което да даде подефинитивен отговор за наличие на замърсителите в лабораторни условия.
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Ремедиационни изследвания (РИ) и възможни решения (ВР)
РИ и ВР предлагат различни варианти за реализиране на предимствата на ТРИАД подходът. Първоначалната цел на РИ е да се установи
какви са замърсителите и да се прецени дали те представляват неприемливи за човешкия риск и екологичния риск. Първоначалната цел на
ВР е да се получи информация, необходима за коректен избор на ремедиационни алтернативи, насочени към замърсителите.
Изискванията на ТРИАД към РИ включват следните стъпки:
Оценка за човешкия и екологичен риск
Поради значимостта на оценка на риска на критични зони е необходимо при разработването на РИ данните да бъдат оценени правилно
за наличието на съмнение и потенциални заплахи. Оценката на риска се
основава на сценария за максимална експозиция на замърсяване. Информацията трябва да бъде достатъчна за формулиране на „най-лошия
случай” на сценария. Поради това малкият брой данни, дори при висока
аналитична точност, могат да доведат до некоректни заключения относно ареала на разпространение на замърсителите или концентрацията на
вредните вещества поради факта, че КММ е непълен. Именно ТРИАД
дава възможност да се допълват липсващите данни в процеса на вземане на решения. Това става по три начина:
i.
Възприемане на КММ като елемент от системното планиране.
Това позволява вземане на решение за разширяване на програмата за пробонабиране и анализи, които да бъдат съответни
на целите и помагат за идентифициране на зоните, подложени
на въздействия, включително детайлна оценка на ареала и
концентрацията на замърсителите.
ii.
Концепцията ТРИАД позволява прецизиране на КММ със
събраните данни, което помага при подобряване на оценката
на риска. Например, извършените в реално време измервания
могат да допълнят информацията за разпределението на замърсителите в почвени хоризонти, и да наложат задълбочаване на измерванията именно там. Така в програмата ТРИАД ще
се позволи фокусиране на степента на измиване на замърсителите и преноса им в подпочвените води, което налага анализ и
на подпочвените води. От една страна, тези решения ограничават въздействаната зона като площ, и дават възможност за
математически комбинации.
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iii.

Чрез това разумно прилагане на постепенно разширяваща се
система на замерване, програмата за пробонабиране покрива
пространствено мястото, актуализираните резултати очертават
зоните и концентрациите. Допуска се, че само много малка
част от зоната не са детайлно характеризирани.

Оценка на замърсителите
Предварителната оценка на замърсяването (натоварването) е критичен момент за постигане на проектните цели, за една адекватна и
акуратна оценка на ремедиационните алтернативи, и за разработване на
предложения план. Традиционното пробонабиране и аналитични програми не са достатъчно ефективни за оценка на ширината на замърсяването. Броят на пробите, които трябва да бъдат събрани и анализирани,
са ограничени от цената на стандартните лабораторни анализи.
ТРИАД подходът дава границите на замърсяването и концентрациите на замърсителите. Използването на измервания в реално време
заедно с активната работна стратегия водят до прогрес в пробонабирането и адаптиране на получените данни за замърсителите в рамката на
плана. Смесването на по-евтини, по-малко щателни аналитични техники със скъпите традиционни методи увеличава честотата на измерванията и ограничава потенциалните грешки.
Необходимо е да се напомни, че за целите на разширяване на изследването на замърсяването, прецизното оценяване на отделни малки
участъци не подпомага значително вземането на решения.
Избор на ВР- изпълними възможни решения
По-често те са елемент от ремедиационните активности. Те дават
възможност за оценка на потенциалната ефективност от прилагане на
ремедиационните алтернативи. Те могат да обхванат резултати от конкретни анализи на проби, от тестови скали за изпитване на варианти до
пилотни решения и приложения.
ТРИАД ползва разширяването на този елемент. Така например, използването на информация от реално време дава възможност за подпомагане в избора на проби и планиране на тестове, адекватни на поставените задачи.
В случаи с пилотни проучвания, измерванията в реално време дават възможност да се прецизира проучването с цел получаване на полезни резултати. Тази възможност за практически мониторинг на пилотното проучване е много важно, поради факта, че често в началото на
пилотното проучване информацията не е достатъчно пълна (по-скоро е
много малка).
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Метод за приложими изследвания
Всъщност, ограничаването на време и пари чрез ТРИАД се реализира при разработване на ремедиационния дизайн и неговото приложение. РИ и ВР дават чудесна възможност за създаване на групи от информационни данни, които могат да станат критични за прилагането на
ТРИАД през ремедиацията.
Въз основа на тези особености, както и поради необходимостта от
създаване на единна база- рамка за разработване на Национална Ремедиационна програма, е нужно обединяване на съществуващите и разработване
на нови подходи за оценка и управление на замърсени почви и места.
Предложеният по-горе модел е опит за интегриране на стъпките по
проучване на натоварените почви. Като развитие на процеса на управление на местата може да се посочи детайлизираната схема за вземане
на ремедиационни решения. Това изисква достатъчно добра агрономическа подготовка и практика, прецизна система за избор на фиторемедиацинни решения, икономически изгодно решение за стопаните и минимализиране на риска за здравето на населението и поддържане на
околната среда в норми.
Изводи
1. Тествана и адаптирана за страната е методологична система от
стъпки чрез включване на елементи от системата ТРИАД за
пълно изучаване на замърсяването в критични зони и извършване на действия в реално време.
a) в стъпка 1.” Оценка на местата” е целесъобразно разработване на карти на мониторингова мрежа (ІІ тип), точки на пробовземане, карта на почвеното разнообразие,
климатична характеристика, карти с интерполация на
замърсяванията, особено полезно за оценка на риска.
b) В стъпка 2 се препоръчва ползване на информация от
оценка на различни индикатори и критерии за тежкометално замърсени почви. Такива са данни от фракциониране на металите, микробиологични проучвания, анализ
на почвената фауна.
c) в стъпка 3 „Оценка риска за околната среда и човешкото
здраве” се използват данни за екотоксичността на тежки метали, въздействия върху звена от хранителната верига почва- растение- животно- човек, както и произхода на замърсяването.
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Избор и реализация на фиторемедиационни стратегии
за замърсени почви
Потенциалните предимства от прилагането на ТРИАД и адаптираната от нас Методология са най- големи по време на разработването на
ремедиационната схема и прилагането й.
• На този етап от процеса, замърсителите и целите за ремедиация
трябва да бъдат добре дефинирани. Това облекчава изборът на подходящи измервателни технологии в реално време и традиционни такива.
• Ако ТРИАД се прилага последователно при процеса на очистване, би трябвало да се получава постоянна обратна информация от технологичните операции и ремедиационните изследвания. Това опростява
регулиращия процес и позволява програмата да бъде разписана с висока
степен на вероятност по отношение на нейното изпълнение.
Съставяне на проект за фиторемедиация
на замърсени земи (Пирдопско-Златишкото поле)

Фиторемедиацията е сравнително ново технологично решение, позволяващо реализиране на спецификата на растителния генотип за преодоляване на стресови фактори в почвата. Особено успешно фиторемедиацията се прилага в засегнати от замърсявания с тежки метали и органични замърсители зони (Динев. Н. 2008; Динев, Н. и Р.Кънчева. 2009)
Фиторемедиацията включва както фиксирането на замърсителите в
почвата и предотвратяване на ерозионните процеси, така и извличането
с биомасата на метали, чиято концентрация почвата надхвърля значително санитарния праг.
Имобилизацията на метали може би е най-успешното внедряване
на фиторемедиацията през последните няколко години, благодарение на
което големи територии от практически безплодни или техногенно увредени земи са започнали отново активно да се стопанисват. Имобилизацията на метали в кисели почви само чрез варуване не осигурява постоянно решение. Като последствие, съществува силна нужда от ефективни in situ методи за подобряването на метално замърсени земи с дифузно замърсяване. В последните години някои автори предлагат фитоекстракцията за отстраняване на металите- замърсители от почвата.
Фитоекстракцията като растително подобряване се отнася до усвояването или преместването на метали- замърсители от почвата чрез корените на растенията в надземните им части. Този метод се основава на
факта, че определени растителни видове поглъщат необичайно високи
количества на метали. След като растенията достигнат до определена
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фаза, те се събират, след което са възможни два сценария: 1) при концентрация на металите, надвишаващи значително санитарните норми,
реколтата се изгаря, и 2) при по-ниски концентрации биомасата се компостира. Процедурата на фитоекстракцията може да бъде повторена, за
да се намали почвеното замърсяване до законните ограничения. Ранните фиторемедиационни изследвания са били фокусирани главно върху
метал- толерантни “хиперакумулиращи” растения, които се развиват
предимно върху екстремално обогатени на метали места. Недостатък
при ползването на подобни растения е логичната им фенотипна изява
като сравнително дребни и ненатрупващи достатъчно биомаса видове.
Като алтернатива на хиперакумулиращите видове, за които съществуват
малко знания върху култивирането и размножаването, са предложени
като фиторемедиатори културни видове като овес (Avena sativa L.), видове от семейство Brassicaieae, тютюн (Nicotiana tabacum) или царевица (Zea mays). Някои сортове от тях вегетират при условия, показващи
метално усвояване, близко до онова на хиперакумулиращите видове. В
допълнение, за културните видове е характерно да произвеждат висока
биомаса, както и да бъдат намерени екземпляри, които акумулират и
други метали.
Приложенията на растителното подобряване са понастоящем ограничени в броя. Като слаба страна на фиторемедиацията са времеви изисквания за икономически приложимо възстановяване на плодородието. Подобренията чрез фитоекстракция могат да бъдат достигнати чрез оптимизиране на някои от лимитиращите фактори. Например, подбор и насочена селекция на нови растителни видове с по-добър генетичен потенциал за устойчивост към токсични концентрации на метали в почвата и/или акумулиране на тези метали. Друг задължителен елемент е практиките при управлението на почвата да бъдат подобрени с тенденция за контролиране на
металното усвояване, тъй като разтворимостта на тежките метали е силно
зависима от редица почвени фактори, като pH, катионно обменния капацитет, съдържанието на органична материя и други.
Подборът на растителните видове е от особено значение. В настоящия проект ние предлагаме използването на растителни форми, които,
макар и нетрадиционни за региона, са с редица положителни страни:
• Бързо растящи
• Слабо взискателни към почвено- климатичните условия
• Реално приложими в практиката
• Енергийно богати и конкурентен ресурс за производство на
енергия.
Такива са видове от рода Miscanthus, Topinambur, Salix и др.
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Значението на тази алтернатива се демонстрира с някои примери:
През 1991 г. швейцарското правителство решава, че 6% от земеделските площи (около 100 000 ha) трябва да отпаднат от производство
на храни поради свръхпроизводството на жито, мляко и месо. Тези
площи не бива да лежат просто като угари, затова се създават 2 организации за отглеждане на Miscanthus като възобновима суровина и алтернатива за швейцарското земеделие. Още през пролетта на 1992 година
те организират засаждане на 180 ha с това растение.
Цел на настоящата разработка е да се предложи примерна
схема за оценка на необходимостта от използване на растения със
синхронизирани стъпки за постигане на оптимален ефект при ремедиация на антропогенно повлияни почви.
За да се прецени дали използването на растителни видове е оптималното решение за мелиориране на генетично или/и антропогенно натоварени почви, е важно въвеждането на оценъчна процедура за различни действия по управлението, екологичните характеристики на района и развитието на растенията.
Стъпка 1.
Определяне на целите за управление на околната среда
1.1. Определяне на времето за постигане на целта- обикновено
се залагат минимум две години за прилагане на подбраната
технологична схема и постигане на начални резултати.
1.2. Определяне на най-добрите стратегии за управление на
местата- воден режим (наличие на дренаж и напоителни
системи), торене, прибиране на растителния материал.
1.3. Определяне на бъдещото земеползване.
1.4. Оценка на екологичния риск.
1.5. Оценка на необходимостта на промяната на мястото и как
тя би се възприела в цялостното оформление на района.
1.6. Съгласие на местните власти и собствениците на местата.
1.7. Оценка на търсените решения и нивата на достигане.
1.8. Икономически разчети- в много случаи растителните технологии изискват по-ниски цени от други конвенционални
решения, но цената на семената и посадъчния материал, торовете, поливането, и не на последно място- продължителния мониторинг, трябва да бъдат отчетени.
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Стъпка 2
Оценка на замърсяването и риска
2.1. Определяне на типа на замърсяването- наличие на замърсители, фракции и концентрации.
2.2. Определяне на биоразградимостта и биодостъпността на замърсителите и потенциала на растенията да достигнат до очакваните
крайни резултати. Например- редуциране на замърсяването изисква толерантни и акумулищи растения към специфичните токсични агенти.
2.3. Планиране на контрола на замърсяването и анализа на замърсителите.
2.4. Оценка на токсичността на замърсителите и потенциала за
миграцията им към рецептиращите организми.
Стъпка 3. Оценка на факторите на околната среда.
Успешната употреба на растителни системи зависи от развитието
на здрави растения със устойчива коренова система. Земеделието
включва комбинация от обработки на почвата, отчитане на релефа и
поддържане на екологичното равновесие. Почвените характеристики
при започване на проекта с използване на растенията са обикновено с
понижено качество, което предполага и предприемане на действия за
оптимизирането му. Това е свързано обикновено с внасянето на някои
подобрители. Количеството и вида на тези подобрители трябва да бъдат
тествани. Активното управление на развитието на растенията и продължаващия мониторинг изискват преследване на крайните екологични
цели. При правилно планиране и добра подготовка на зоната за ремедиация може да се постигне устойчивост на системата и минимални вложения през растежния период.
3.1. Определяне на почвения тип и набиране на информация за агрохимичния статус на почвите.
3.2. Отчитане на климатичните характеристики, валежите, наличната и достъпна вода и вегетационните изисквания на вида.
3.3. Определяне на растителни видове, подходящи за отглеждане в
района. Обикновено това са преобладаващо местни видове. При съвременните изисквания и схеми за подпомгане това могат да бъдат и енергийни и с висока маса растения.
Стъпка 4. Подбор на технология за използване
на растителни системи
4.1. Оценка на технологичните особености според мястото.
4.2. Ако е необходимо, залагане на малки (микро)тестови полигони, за
адекватна оценка на прорастването и растежа на подбраните видове.
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Стъпка 5. Подготовка на мястото за ремедиация
5.1. Подбор на подходящи растителни видове начини за сеитба или
засяване, оптимални технологични срокове.
5.2. Подготовка на почвата, внасяне на подобрители, обработки за
достигане на сеитбените изисквания.
5.3. Инсталиране на напоителни съоръжения. Определяне на площадки и места за мониторинг на почвата и околната среда.
Стъпка 6. Сеитба.
Стъпка 7. Мониторинг
7.1. Управление на растителната защита и вегетацията на посева.
7.2. Периодично пробонабиране за следене на екологичните цели.

Оценка на изискваниятаза
изпълнение на проекта

Оценка на замърсяването
и риска

Последващ
мониторинг

Оценка на екологичните
фактори

Провеждане на
фиторемедиацията

Избор на подходяща
растителна технология
Подготовка на мястото

Фигура 1.. Блок-схема на последователни стъпки при разработване на план за
фиторемедиация

Примери за приложението на този подход може да се даде с проучванията и налагането на фиторемедиационни практики в районите на
Пирдоп- Златица- Челопеч, Куклен, Кърджали и др.
Тази схема на прилагане на фиторемедиацията предполага комплексни
знания. Практически, фиторемедиацията изисква и включва познаване
на агрономическите и екологичните фактори, активно управление на
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развитието на растенията през вегетацията и продължаващ мониторинг
на критичните фактори, които се преодоляват (Frick, et al., 1999; Jeanna,
and Henry, 2000; EPA, 625/R-01/011a; Pierzynski et al., 2002).
Очаквани резултати:

1. Успешно мелиориране на подбраните площадки, което се изразява в трайно подобряване на почвените параметри, позволяващи осигуряване на траен растителен покров.
2. Оптимизиране на агрохимичните и технологични изисквания
към отглеждането на подбраните растителни видове.
3. Получаване на достатъчно биомаса.
4. Оценка на икономическата ефективност на приложените мероприятия.
Разработване на фиторемедиационен план за района на ПирдопЗлатица
Експериментални
дейности
Предварителни
проучвания

Съдови опити

Тест растениезеле

Mesocosmos-

Полски опити

Тест растениемаруля

Тест растениелюцерна

І. Предварителен етап

В тази част на разработката са обсъдени резултатите от проведените 2 вегетационни опита със зеле в съдове от 1300 g в три повторения
при 60% ППВ върху алувиално делувиална почва от обекти “Обора” и
“ЖП” в района на г. Златица (Dinev et al., 2004a] Dinev et al., 2004b; Динев и др., 2004). Основанията за техния избор са следните:
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1. Драстично увеличение на медта в сравнение с досега проучваните естествено замърсени почви – повече от 4 пъти по-голямо за обект
“Обора” и повече от 6 пъти – за обект “ЖП”;
2. Съпътстващото присъствие на цинк е в рамките на вече изследвани по-рано концентрации, но при обект “ЖП” неговото съдържание е
с 80% по-високо в сравнение с това при обект “Обора”.
В качеството на мелиоранти са използувани карбонатната утайка с
неутрализираща способност по Тредвел - nВМ = 100/2200 = 0.045 g / 1
mequ; прах от антрацитни въглища с пепелно съдържание 15%; торф от
находището в с. Венец; оборски тор.
На всички варианти, включително и на контролата, е приложен 5
g/kg оборски тор и минерално подхранване от 0.1 g соли на 100 g почва
при следния състав (количествата са в g/100g):
NH4NO3 – 0.022; Ca(H2PO4)2 – 0.034; KHPO4 – 0.037;
MgSO4 – 0.0066
Съотношението е: 1N:1P:0.2S:0.5Ca:0.5K:0.2Mg
Осъществено е предварително едномесечно взаимодействие на
всички добавки с почвата.
Количествата на внесените мелиоративни материали в съответните
варианти са изчислени въз основа на физикохимичните параметри на
почвата (табл.) от изследваните обекти по следните уравнения:
1. Количеството варов материал (ВМо) с неутрализираща способност nВМ = 0.045 g на 1 meq е изчислено по формулата за определяне
нормата на варуване по Ganev, S.(1990):
BMо = nBM(2exch.Al + 0.8х%HSхK) g/100g,
където: K = exch.Al / (exch.Al + sum bases) g/100 g (1)
HS – хумус,%.
Така са изчислени варовите норми за вариантите, означени с Сао.
2. Количеството варов материал (ВМоН8.2) с неутрализираща способност nВМ = 0.045 g на 1 meq е изчислено по същата формула, но
стойността на първия член в малките скоби (2exch.Al) е заменена със
стойността на хидролитичната киселинност (Н8.2):
ВМоН8.2 = 0.045х(Н8.2 + 0.8х%HSхK) g/100g
Така са изчислени варовите норми за вариантите, означени с
СаоН8.2.
3. Количеството варов материал (ВМ) с неутрализираща способност nВМ = 0.045 g на 1 meq е изчислено въз основа на уравнение (8):
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BM = nBM (2exch.Al + 0.8х%HSх K + 0.8хOM) g/100g,

(8)

където количеството на хумус-съдържащия материал (ОМ) е определено по формула (6а) с използване на коефициента fhet.salt =
0.515 g/1mequ1:
OM = (50 х Alexch.)/ %HA (g/100g)

(6а)

Количеството на хумусните вещества (НА) в материала се определя по пепелното му съдържание. За торфа то е 15% и следователно
%НА = 85 (Raychev et al., 2002). Същата стойност за НА е приложена и
за въглищния прах, предвид близките аналитични данни за пепелното
съдържание и общ С и за двата изпитвани органични материала.
Така са изчислени варовите норми за вариантите, означени с Са.
Видът на хумус-съдържащите материали (ОМ), внесени в отделните варианти е означен за въглищния прах с В, а за торфа – с Т.
4. Във вариантите, в които влиза означението СаН8.2, количеството
на варов материал (ВМН8.2) е изчислено по уравнението:
ВМН8.2 = nBM (Н8.2 + 0.8х%HSх K + 0.8хOM) g/100g
Схеми на вегетационните опити
I. 0бект “Обора”
Почвата от обект “Обора” е със следните физико-химични характеристики (mequ/100g): CEC – 22.6; обм.H8.2 – 8.6; обм.Al – 2.1; обм.Са
– 12.3; обм.Mg – 2.1.
Схема на опита и количества на внесените мелиоранти:
К – контрола - почва, без мелиоранти;
Фон – оборски тор 5 g/kg почва;
Сао – (ВМо) 2.0 g/kg карбонатна утайка – уравн. 2;
СаоН8.2 – (ВМоН8.2) 3.8 g/kg – уравн. 3;
СаоН8.2В – (ВМоН8.2) 3.8 g/kg + (ОМВ) 12.4 g/kg въглищен прах –
уравн. 3 и 4;
СаоН8.2Т - (ВМоН8.2) 3.8 g/kg + (ОМТ)12.4 g/kg торф – уравн. 3 и 4;
II. Обект “ЖП”
Почвата от обект “ЖП” е със следните физико-химични характеристики (mequ/100g): CEC – 22.9; обм.H8.2 – 10.6; обм.Al – 3.1; обм.Са –
10.5; обм.Mg – 2.3.
1 Във формулата се използват закръглените стойности за съответните коефициенти f (0.50 и 0.25).
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Схема на опита и количества на внесените мелиоранти:
К – контрола - почва, без мелиоранти;
1. Фон - оборски тор 5 g/kg почва;
2. СаВ – (ВМ) 3.8 g/kg + (ОМВ) 18.2 g/kg въглищен прах – уравн. 5

и 4;
3. СаН8.2В– (ВМН8.2) 5.8 g/kg + (ОМВ) 18.2 g/kg – уравн. 6 и 4;
4. СаТ– (ВМ) 3.8 g/kg + (ОМТ) 18.2 g/kg торф – уравн. 5 и 4;
5. СаН8.2Т – (ВМН8.2) 5.8 g/kg + (ОМТ)18.2 g/kg торф – уравн. 6 и 4;
Промени в реакцията на средата
Във всички варианти (изключение - Фон) на двата вегетационни
опита се наблюдава силно увеличаване на рН в сравнение с контролите
(табл.).
Самостоятелното внасяне в почвата от обект”Обора” на варов материал в количество Сао предизвиква увеличаване на рНо до 5.8, което в
края на експеримента намалява до рН 5.2. Високата доза СаоН8.2 е много
по-ефективна независимо от това, дали е внесена без съвместяване (от
рНо = 6.2 до рН = 6.0) или влагането й като смес с торфа (СаоН8.2Т – рН
5.9). Комбинирането на същата доза с въглищен прах понижава рН с
0.5-0.6 единици (СаоН8.2 – рН 6.0; СаоН8.2В – рН 5.5).
По-силно въздействие върху понижаването на рН на въглищния
прах в сравнение с торфа се наблюдава и при почвата от обект “ЖП” и
при съвместяването им с двете дози Са (при по-високата доза това не е
добре изразено).
Може да се предположи, че това е резултат от сравнително поголемия брой неактивни преди обработката киселинни групи на хумусните киселини, влизащи в състава на този органичен компонент (в
сравнение с торфа) на сместа. Изравняването на въздействието на въглищата и торфа при комбинирането им с най-високата доза Са (обект
“ЖП”) е указание за пълното им насищане и туширане на влиянието им
върху реакцията на средата.
Промени в почвената киселинност
В изходните почви (К) стойността на хидролитичната киселинност
(Н8.2) е по-висока от тази на слабо киселинните обменни позиции
(CECA), а обменните бази са по-малко от величината на силно киселинните (CECSA). Следователно слабо киселинните позиции на страничните повърхности на глинестите минерали и на хумуса са превърнати във
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водородна форма, като този процес е засегнал и силно киселинни позиции, чиято неутрализация с обменни бази е само частична (Ганев,
1990). Освободените от действието на силно киселинната система алуминиеви и присъстващите тежкометални катиони са включени в състава на обменните им форми върху базалните глинести повърхности и
поради това ∑[(Ca + Mg) + Alexch] ≈ CECSA. Когато Alexch = 0 киселинността е представена само от слабо киселинен обменен водород (НА =
Н8.2), разположен върху незаетата от бази част на слабо киселинните адсорбционни повърхности под форма на слабо йонизиращи се –ОН групи.
След внасяне на мелиоративните материали при всички варианти
се наблюдава намаляване на обменната киселинност (изключение Фон), като това е по-добре изразено в обект “Обора” и вероятно е свързано с почти двойното увеличаване на съдържанието на тежкометалните замърсители в обект “ЖП” (където Alexch във Фон [Alexch = 3.9] дори
нараства в сравнение с K [Alexch = 3.1]. Сместа, в която е включен въглищния прах е сравнително по-слабо ефективна в сравнение с вариантите, в които участва торф (при най-високите дози калций влиянието на
двата органични материала се изравнява).
Извличане на тежките метали с растителната биомаса
По отношение на теглото на натрупаната суха надземна биомаса в
различните варианти на трите обекта редът е следния:

“Обора”: Фон < Сао < СаоН8.2В < СаоН8.2 < СаоН8.2Т
g/pot
0.33 0.73
3.34
4.27
4.34
“ЖП”: Фон = СаВ < СаН8.2Т < СаТ < СаН8.2В
g/pot
0.35 – 0.36
0.55
0.70
0.84
При проследяване на зависимостта между приложените мелиоранти и промените в надземната част на сухата биомаса най-високи количества в добива се наблюдават при вариантите на обект “Обора”, където
варовия материал е внесен на база на хидролитичната киселинност
(ВМоН8.2) - СаоН8.2В < СаоН8.2 < СаоН8.2Т, а най-ниски са те при Фон и Сао.
По отношение съдържанието на мед в надземната суха растителна
биомаса се наблюдава следния ред:
“Обора”: СаоН8.2 < СаоН8.2Т ≈ Сао < СаоН8.2В < Фон
mg/kg
55.5
62.0
63.0
74.5
78.5
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“ЖП”: СаН8.2В < СаТ < СаН8.2Т < Фон < СаВ
mg/kg
49.0
57.5 73.0
76.0 79.8
По отношение съдържанието на Zn редът е:
“Обора”: СаоН8.2 ≈ СаоН8.2В < СаоН8.2Т < Сао < Фон
mg/kg
39.5 - 40.0
47.5
64.0 140.0
“ЖП”: СаВ ≈ СаН8.2Т < СаТ < СаН8.2В < Фон
mg/kg 100.0 - 101.0
150.0 160.0 670.0
Съдържанието на Cu в надземната част на растителната биомаса е
по-ниско при всички варианти в сравнение с Фон2 (изключение на вариант СаВ - обект “ЖП”). При обект “Обора” варирането между стойностите е в сравнително тесни граници (изключение прави варианта
СаоН8.2В – 74.5; Фон – 78.5).
Намалението на съдържанието на Zn във всички варианти на обект
“Обора” е по-съществено в сравнение с Фон, като най-силно влияние
оказва внасянето на по-големи количества варов материал. Възможно
обяснение за по-силно изразения депресивен ефект на Zn в сравнение с
Cu върху физиологичния растителен апарат е по-високата му координираща способност (координационно число 6), което разрешава комплексно свързване с по-голям брой молекули, като например NH3:
Zn2++6NH3 ⇔ [Zn(NH3)6]2+
Под форма на комплексни йони Zn може да участвува сравнително
по-ефективно от Cu в свързване на различни йонни форми на хранителните елементи към активните функционални групи на НА, изключвайки
участието им в йонообменни реакции с кореновата система. Поособеният начин на свързване на медните или цинковите йони в хелатни съединения в присъствие на по-голямо количество аминни функционални групи в реакционната среда предполага подобна възможност. Относителният недостиг на -СООН групи измества реакцията с тези йони
в посока на координирането им с аминогрупите. Подхранването с оборски тор, какъвто е случаят в провеждания експеримент, създава условия
за подобен механизъм на хелатиране и може да затрудни достъпността
на органичния азот.
Ако в подобен процес влизат само ниско хумифицирани съединения,
това би създало проблем, свързан с увеличената подвижност на тежкометалните йони с комплекса при алкализиране на средата. Твърде е вероят2 В контролите растенията са загинали.
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но валентното свързване на тези йони да е с карбоксилните групи на НА
от органичния мелиорант, а координирането с аминогрупи да е за сметка
на органични съединения, влизащи в състава на оборския тор.
Дискусия

Проведените изследвания показват, че колоид-химичната мелиорация е приложима и при обекти, подложена на извънредно силно и комбинирано замърсяване с тежки метали. Но ефективното активиране на
колоидхимични взаимодействия между поливалентните катиони и внасяните мелиоративни материали изисква по-високи стойности на рН,
които в рамките на експериментите, извеждани на база “обменна киселинност”, не са постигат. Основните причини в този случай се крият
или в недостига на варов материал или в излишъка на киселинни групи
в органичната съставка на сместа. Освен това в експеримента не е
предвидено допълнително количество Са за неутрализиране на хумусните киселини в оборския тор, чието количество в условията на експеримента е твърде високо (около 1.5 t/dka). Неговата минерализация в
хода на варуването предизвиква допълнително вкисляване, което се отразява върху рН на реакционната среда. При тези условия е невъзможно
пълно хидроксидно утаяване на Cu и Zn. Това улеснява съвместното им
йонно и хидроксидно присъствие в почвата (в рН – интервала 4.7 – 7.6
за медта и 5.4 – 8.0 за цинка).
Възниква необходимост от коригиране на теоретично определената
стойност за коефициента f, отразяващ оптимално необходимото количество хумусни киселини в g, свързващи 1mequ Al3+:
• в анионната част на комплексните хетерополярни соли с калция
(fhet.salt=g/1mequ);
• в
органоминерални
адсорбционни
комплекси
chel.compl.
(f
=g/1mequ).
В проведения експеримент при опрделяне на количеството на органичния компонент на сместа е приложена формулата:
[OM](g/100g) = (100/%HA) х 0.515 х ∑обмAl =
(50∑обм.Al) / %HA
или fhet.salt = 0.515 g/1mequ.
При условие, че в хода на обработката се образуват органоминерални адсорбционни комплекси, в които поливалентните катиони
свързват глинестите минерали и хумусните киселини в “сандвичево”
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заредени структури, то този коефициент трябва да придобие стойността
fchel.compl = 0.25 g/1mequ.
И тогава за неутрализиране на внесения органичен материал ОМ,
необходимото количество ВМ+ ще се включи в съотношението:
[BM+](g/100g) = (25∑обм.Al) / %HA х 0.75 х nBM
Продължението на изследванията в тази насока има за цел да
проследи ефекта от прилагането на завишени количества варов материал в новоразработени органо-минерални смеси, нормативно изчислени
на база обща киселинност:
BMH8.2 = nBMx(H8.2 + 0.8x%HSxK)
и намалени количества на органичния компонент, определени въз основа на формулата:
[OM](g/100g) = (100/%HA) x f chel.compl x ∑обм.Al= (25∑обм.Al) / %HA.
II. Основен експеримент
Елемент от докторска теза на Мая Бенкова
(съ-ръководител с Т.Райчев)
(опитът е проведен за нуждите на проект PhytoDec-ръководител
Н.Динев)

Върху силно замърсена с тежки метали алувиално-делувиална
почва от обект “Училището” са заложени 49 варианта със следните изпитвани материали и техните смеси: оборски тор, калциев окис, антрацитен въглищен прах, торф, фери-хидроксид и зеолит.
Поставените цели, вариантните различия (в 3 повторности) и начинът на комбинирането им в отделните вегетационни опити са следните:
№1: Установяване на ефективността от прилагане на завишени
норми от варов материал (Са) в изследваната почва – контрола (К) + 4
варианта с нарастващи дози на варовия материал (Са) (съдове № 1-5 = 5
варианта – 15 съда).
№2: На фона на вариантите на вегетационен опит №1 е проследена приложимостта на торфа (T) като самостоятелен мелиорант (съдове
№ 7-10 = 4 варианта – 12 съда).
№3: Влиянието на добавката от две дози желязо върху ефективността на две дози от варовия материал (Са и Са2) и изследвано във варианти №11-14 (12 съда), сравнени с варианти №1, 3 и 5.
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№4: На фона на тези три вегетационни опита е изследвана мелиоративната ефективност на органоминерална смес от две дози торф (T1 и
Т2), две дози СаО (Са и Са2) и две дози желязо (Fe1 и Fe2) – варианти
№ 27 – 34. Допълнително е проучено въздействието на добавка от двете
дози желязо върху двете дози торф (варианти № 15 – 18.
№5: Мелиоративна ефективност на органоминерална смес от две
дози прах от антрацитни въглища (В и В2), две дози СаО (Са и Са2) и
две дози желязо (Fe1 и Fe2) – варианти № 35 – 42 е проследена на фона
на варианти № 23 – 26, в които са разиграни двете дози въглища и двете
дози СаО.
№6: Въздействието на внсения зеолит към органоминералните
смеси от две дози СаО, две дози торф и две дози въглища е изследвано
в два комплекта от по четири варианта: с торфа (№43-46) и с въглищата
(№47-50).
Изходните параметри на необходимите за изчисленията показатели
на изследваната почва са:
Allexch. = 3.7mequ/100g;
H8.2 = 11.2mequ/100g;
Σ(Ca+Mg) = 11.7mequ/100g;
%HS = 0.8;
nCaO = 0.03g/mequ;
K = Allexch./[Allexch.+ Σ(Ca+Mg)];
%HSоб.тор = 0.21.
И в двата хумусосъдържащи материала (въглища и торф) пепелното съдържание е в рамките на 15 – 20% и това е основание за НА да се
приеме стойността 85%. Внесените количества (OM и 2ОМ) са изчислени по формули 6а и 6b:
[OM]6a (g/100g) = (fhet.saltx100xΣAlexch.)/%HA = (50x ΣAlexch.)/%HA

6a

[OM]6b (g/100g) = (fchel.compl.100xΣAlexch.)/%HA = (25x ΣAlexch.)/%HA

6b
6a

С използване на уравнение 6а получената стойност е [OM] =
0.22g/100g, а по уравнение 6b - [OM]6b = 0.11g/100g. Съответните обозначения в по-нататъшното обсъждане ще са ОМ = 0.11 и 2ОМ = 0.22
или за изпитваните материали (въглища и торф) – В и В2; Т и Т2. И двата материали са с рН > 7.5 и затова не се предвижда внасяне на допълнителни количества от варовия компонент за неутрализиране на киселинните групи на органичните им съставки.
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Във всички варианти са добавени по 0.5 g оборски тор на 100 g почва.
Съдържанието на хумус в него е 24.6%. Следователно хумусното съдържание в съда е увеличено с HSоб.тор = 0.21%. За неутрализиране на киселинните групи на добавения материал е необходимо допълнително количество
СаО и затова хумусното му съдържание е включено във формулата за изчисляване на варовата норма при опита върху този обект:
BMH8.2 = nBMx[H8.2 + 0.8x(%HS+HSоб.тор) xK]
Това се налага предвид вкисляването на средата като резултат от
очакваната минерализация на оборския тор в хода на варуването.
Количеството на внесения хидроксид на желязото е изчислен на
база съдържание на арсен (38 – 68mg/kg) в изследвания обект (“Училището”) и най-благоприятното съотношение между двете колоидни форми на арсена и желязото за пълната им коагулация (1:11). Количествата
на внесеното желязо са завишени предвид необходимостта от предварително активиране на електрохимичния заряд на ферихидроксида (Болдирев, 1983). Изпитани са две дози (Fe1 = 1g/kg; Fe2 = 4g/kg) в комбинация с варовия материал и органичните му съставки. Трето основание
за прилагане на тази добавка е възможно положителното й въздействие
върху извънредно силно уплътнената структура на изследваната почва.
Определените количества на изпитваните материали са:
B1 = 0.11g/100g; B2 = 0.22g/100g; T1 = 0.11g/100g; T2 = 0.22g/100g.
BMCaO → Ca = 0.34g/kg; 2BMCaO → Ca2 = 0.68g/kg.
OMоб.тор = 0.5g/100g;
Fe1 = 0.1g/100g; Fe2 = 0.4g/100g.
Зеолитът (Z) е внесен в еднакво количество - 0.5g/100g.
След 45-дневно компостиране на изпитваните материали и техните
смеси в 2kg почва (етап I) в продължение на 30 дни са отгледани по 2
растения (маруля) на съд (етапII). Те се използват като индикатори за
протичащите процеси на колоид-химичните взаимодействия между
почвата и внесените мелиоративни материали, предвид минималния
износ на тежки метали с биомасата в сравнение с извънредно високото
им съдържание в изследваната почва.
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ІІІ.Експерименти в условия на Мезокосм
Съвместна разработка с Д.Димитров и Л. Димова –
2002-2004 г.
Димова Л., Н. Динев, Д. Димитров, 2005. Качество на растениевъдната продукция след ремедиация на замърсена с тежки метали почва. Екология и бъдеще,брой 2-3, София, 32 – 34.
Dinev N., Koutev V., Dimitrov D., Dimova L. 2005, Mesocosm model
in use of phytoremediation decision support investigations. 11th Lysimeter
conference - Lysimeters in the network of dynamics of ecosystems,
Raumberg Gumpenstein, 5-6 April 2005, pp 159-162

Данните, представени в настоящата разработка са получени от вегетационен експеримент със замърсена с тежки метали (главно с мед) и
киселинно натоварена алувиално-делувиална почва (Койнов, 1987), от
района на гр. Златица, Софийско. В класификацията на ФАО (Soil map
of the world, 1997), изследваната почва, съответства на наименованието
Dystric Fluvisols. Опитът е част от международен проект Phyto Dec „Система за оценка на съотношението цена/печалба при използването
на растенията за управление на тежкометално натоварени почви и утайки” (Динев и колектив), чиято цел е намиране на решения за възстановяване на опустинелите пространства в района на Златица-Пирдоп и е
заложен през 2003 г. Изследването е проведено във вегетационната къща на ИП „Н. Пушкаров”, гр. София, Коментираните в настоящата работа данни са от първата година- 2003 г..
За подготовка на лизиметрични съдове от насипен тип е взет почвен субстрат (наричан по-нататък „почва”) от повърхностния хоризонт
(0 - 20 cm) на крайбрежната заливна тераса на р. Санър дере, която се
намира в непосредствена близост до медодобивния комбинат Кумерио
Мед АД в землището на гр. Златица. Изборът на местото е съобразен с
последователния ход на експерименталната постановка, започнала с
прецизни вегетационни опити. Точното място на пробовземане е площта в Техникума по селско стопанство, намиращ се на територията на гр.
Златица. В повърхностните хоризонти почвата е силно замърсена основно с медни съединения и отчасти с цинк, като се откриват и завишени концентрации на някои други химични елементи - Cd, Co, Ni, Cr и
As.
Основание за направения избор са някои неблагоприятни свойства
и характеристики на избраната почва, като силното киселата й реакция
(рН(Н2О) = 4,0), малка мощност на профила, слабо дефинирани генетич104
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ни хоризонти, ерозионна неустойчивост, ниско хумусно съдържание
(Сорг. = 0,80%) и др., които определят ускореното развитие на последиците от замърсяването й (Чулджиян и Хинов, 1976; Ганев и др., 1985;
Петров и др., 1986; Радегонд, 1996; Радегонд и Димитров, 1996а; 1996б;
1996в). Върху естествените природни условия, формиращи подвижността на тежките метали, се наслагва силното вкисляване на почвата,
предизвикано от отлагането на серни съединения, чийто източник е медодобивния комбинат. Това причинява и обяснява значително по-яркото
проявление на последиците от замърсяването на природната среда в този район. Вследствие на интензивни валежи и снеготопене са създадени
предпоставки за замърсяване и на околни, прилежащи до комбината
пространства, на територията на водосбора на р. Тополница. Изнесените почвени частици от ерозионните потоци, се отнасят в язовир “Тополница”, който се превръща в точково замърсена водосборна зона. Ползваните от язовира замърсени води чрез напоителната система в тази
част на страната, могат да попаднат на доста по-големи територии (Пазарджишкото поле) и да се формира нова зона на замърсяване (Колчаков и др., 1994; Митева, 1997; Димитров, 2000) (по Димова, дисертационен труд- непубликувани данни).
Според изследвания на Dimitrov (1998) основното количество мед
в зоната на опустиняване има педогенен произход, тъй като потоците
Кара дере и Санър дере се формират от най-богатото на мед и арсен находище в района - „Свещи плаз”. Причините за опустиняването на територии от приблизително 5000 дка са изхвърляните в миналото газове
от комините на МДК - Пирдоп.
Механичен състав

Механичният състав на почвата е един от основните показатели,
които в най-голяма степен обуславят почвеното плодородие. До голяма
степен той оказва влияние върху характера и скоростта на протичане на
физичните, физико-химичните и биологичните процеси в почвата. Механичният състав и особено съставът на глинестите минерали влияят
силно върху подвижността на тежките метали. В табл. 1 са показани
данните за механичния състав на почвата от обекта на изследване, от
която са отстранени едрите частици (> 3 mm).
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Таблица 1
Механичен състав на алувиално-делувиалната почва
Хоризонт,
дълбочина,
cm
Іпл. 0 - 30
ІІпл. 30 - 68
ІІІпл. 68 -95

Чакъл

Разпределение на частиците (mm) с размер <1 mm, %
към въздушно суха почва
3,0-1,0 1,0-0,25 0,25- 0,050,01- 0,005<
∑ <0,01
mm
0,05
0,01
0,005 0,001 0,001
23,4
31,7
17,3
24,3
9,8
7,7
9,2
26,7
20,3
33,3
17,7
19,7
10,1
9,4
9,8
29,3
15,1
31,8
18,6
21,3
9,4
8,3
10,7
28,3

Според възприетата в нашата страна класификация на почвата по
механичен състав (по Качинский, 1965) изследваната почва може да се
определи, като леко песъчливо-глинеста. Съдържанието на физична
глина в горните два слоя на почвата е между 26,7 и 29,3 %, а на ил между 9,2 и 10,7%.
Съдържание на хумус

Състоянието на хумусната система и особено съставът на функционалните групи на почвеното органично вещество може да има двояко въздействие върху подвижността на тежкометалните замърсители. Според
класификацията на Орлов и Гришина (Орлов, 1985) изследваната почва се
характеризира с ниско съдържание на хумус (1,38%) от хуматно-фулватен
тип (Сх/Сф = 0,71), със средно съдържание на хуминови киселини, свързани с Са, както и с ниска степен на хумификация (Бенкова, 2005).
Физико-химична характеристика на почвата

Представа за някои основни физико-химични свойства на почвата
се получава от данните в таблица 2.
Таблица 2.
Показатели

C%

0,80
Обект
„Училището”
0 - 20 cm
-

pH
H2O
4,0
-

T8,2

TCA

22,8 15,5
в % от T8,2
68

TA

Oбм.
H8,2

Oбм.
Al

Oбм.
Ca

Oбм.
Mg

V%

Meq/ 100 g soil
7,3 11,2
3,7
9,5

2,2

51

32

10

-

49

16

47

* Използвани са данни от Дисертационния труд на (Бенкова,
2005), като настоящата работа е втори етап от съвместна разра106
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ботка по проект Phyto Dec, ръководител проф,дсн.Н. Динев (ИП „Н.
Пушкаров”).
**Данните за сорбционния капацитет, рН, хумус и другите физико-химични свойства на почвата, са определени във фракцията с размери < 2 mm.

Според действащите киселинни и буферни системи реактивоспособността на почвата от изследвания обект се характеризира с умерена
до слаба колоидност (Т8,2 = 22,8) – Табл. 10. Тя се отнася към много
силно киселите почви (рН в Н2О = 4,0), със засилено присъствие на токсична за растенията обменна (представена главно от обм. Al) и хидролитична киселинност (Н8,2 = 11,2 meq/100 g). Величината на рН, която е
под 4,8 показва много голямо засилване на процесите на оподзоляване,
което води до киселинна дисхармония в храненето на растенията, която
се изразява в поглъщането на токсичен излишък от амфотерни елементи
(алуминий, манган, цинк, мед, олово и др.) и в недостатъчно количество
на базични елементи (калций, калий, магнезий), на фосфати, молибдати
и др. Съпоставянето на степента на наситеност с бази с величината на
силнокиселинния йонообменител - ТСА (бази < ТСА), показва, че базите
са неутрализирали само част от силнокиселинния йонообменител, докато останалата му част е образувала с появилия се обменен алуминий
хидролизно кисела адсорбционна сол. Това от своя страна е доказателство, че почвата е термодинамично нестабилна и протичат деструктивни
процеси (Чулджиян, 1989). При отчетените равнища на киселинност на
почвата се очаква степента на наситеност с бази да е по-ниска от 51%,
но в хода на експеримента, получените аналитични данни многократно
се потвърждават. Подобни резултати при физико-химичният анализ на
почви от района на изследване са наблюдавани и от други автори (Ганев
и др., 1985).
Опитните съдове представляват цилиндрични контейнери с размери h=60cm, d=30cm (V = 42,39 dm3). При тяхната подготовка е взета
предвид обемната плътност на почвата (1,52 g/cm3), с цел създаване на
условия, близки до естествените. Във всеки съд са внесени средно по
65 kg от замърсената почва, предварително хомогенизирана, посредством многократно лопатиране с изследваните мелиоранти (с изключение
на контролния вариант). На дъното на насипните лизиметри е поставен
слой от филтриращ пясък с дебелина (1-1,5 cm), над който е монтирана
фина мрежа, възпрепятстваща преминаването на корени. Всеки вариант
на внасяне на мелиоранти, както и контролния вариант са заложени в
три повторения, като по този начин са подготвени общо 36 опитни съда.
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На две дълбочини от повърхността на почвата в насипните лизиметри (15 и 30 cm) са заложени уловители (устройства за извличане на
почвения разтвор), чрез създаване на слаб вакуум, при който не се предизвиква промяна в състава на течната фаза на почвата. Тези устройства
са т. нар. “изкуствени корени” (Rhizon Soil Moisture Samplers), произведени от фирма Rhizosphere esearch Products, Холандия. Конструирани са
от фини капилярни тръбички с монтирани в единия им край филтриращи пластмасови порести мембрани, а в другия им край, който се намира
над повърхността на почвата, се поставя устройство, създаващо слаб
вакуум за извличане на почвения разтвор. Смята се, че използването на
пластмасови филтриращи мембрани, вместо керамични или от друг материал е за предпочитане при изследвне на тежки метали в разтвора,
тъй като пластмасовите мембрани имат по-нисък сорбционен капацитет
за тези елементи (Wenzel and Wieshammer, 1995). Под “почвен разтвор”
в тази разработка се разбира онази част от течната фаза на почвата и
разтворените в нея вещества, която се отделя в границите между хигроскопичнта и пределната полска влагоемност (ППВ). Почвеният разтвор се формира под действието на сили и процеси, протичащи на повърхността на почвените частици, и изместващи влагата от всички капиляри и пори.
Насипните лизиметри са конструирани, така че да позволяват преминаването на воден ток през почвения профил много близък до естествените условия. Те са снабдени с полиетиленов колектор за събиране
на лизиметричните води, разположен под всеки един от опитните съдъве (Фиг. 1). Лизиметричните води представляват също вид почвен разтвор, но изместен с дъждовните или поливните води и се формират от
почвената влага над ППВ, която естествено дренира почвеният профил
(Атанасов и др., 1981). Преимуществото на насипния тип лизиметри е,
че при тях се изравняват условията за дренаж във всички повторения.
Лизиметричните води се формират преимуществено в по-едрите пори и
празнини и са по-слабо свързани с твърдата фаза на почвата, вследствие
на което се отличават с по-ниско съдържание на елементи в сравнение с
почвения разтвор.
След 2 месечен период на компостиране на изпитваните материали
в насипните лизиметри във всеки съд са засети по 8 g семена от изследваните тревните смески (UNIVERSAL на фирма АГРО ЦС ЧЕХИЯ
АД). Тревната смеска съдържа видове житни: пшеница, Червена власатка (Festuca rubra) – 60%; Многогодишен райграс (Lolium multifolium
Lam) – 30%, пасищен райграс (Lolium perenne L.) – 10% с гарантирана
чистота и кълняемост, които са подбрани с оглед на тяхната устойчи108
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вост към киселинно и тежкометално натоварване (Кулаков и др., 2009).
Впоследствие в опитните съдове се появяват и растителни видове, характерни за пилотният обект, като най-често се среща обикновеното
плюскавиче (Silene vulgaris), а на места в насипните лизиметри се разви
и киселец (Rumex acetosa). Техните количества няма да бъдат коментирани по-нататък в дисертационния труд, тъй като, поради трудности от
методичен характер тревните видове не са разделяни и анализирани по
отделно, а са събирани като обща биомаса от всеки съд.
Сеитбата на семената се извърши ръчно, като същите бяха нанесени върху почвата под формата на гъста каша смесени с целулоза и биоалген С-90 (около 10 g). С тази каша се извърши покриване на повърхността на почвата. До момента на поникване се поддържа влага в повърхностните 2-3 cm, чрез оросител, монтиран на водопроводен шланг.
След това озеленената повърхност на почвата се напоява по същия начин, но през няколкодневен интервал, в зависимост от промените в
климата за съответния период.
Лизиметричният експеримент се проведе във вегетационната къща
на ИП „Н. Пушкаров” (2003). Опитните съдове бяха подложени на нормални климатични условия във всяко отношение, с изключение на допълнителното поливане, в случаите, когато бе необходимо получаване
на почвен разтвор и лизиметрични води. В насипните лизиметри не е
извършвано допълнително подхранване с азот, фосфор и калий в годините на експеримента, като с това се цели максимално доближаване до
естествените условия, характерни за пилотния обект.
Изчисляване на внесените мелиоративни норми
1. Варов материал
CaO - неутрализираща способност 3500meq/100g материал.
Количеството на варовия материал [CaOopt], предвидено за неутрализиране на обменната киселинност на мелиорираната почва се определя по формула (1) за изчисляване на оптималната варова норма за кисели почви (Ганев, 1987; 1990):
Формула (1): [CaO opt](g/100g) = nBM(2*Alобм + 0,8*%HS*К),
където:

Alобм – обменната киселинност на почвата (meq/100g);
К = обм.Al / [обм.Al + ∑ (обм.Ca+ обм.Mg)];
%HS - процентно съдържание на хумуса в почвата;
0,8 - коефициент, отчитащ дела на свободните силно киселинни
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и подлежащи на неутрализация групи на хумуса в почвата;
nBM = 100/N - грамове варов материал с неутрализираща
способност N (meq/100g) съответствуващи на 1 meq от него.
За 65 kg почва (каквото е количеството в опитните съдъве) е необходимо да се внесат 149,5 g варов материал.
Внесените количества варов материал са:
Във вариантите с оптимална норма CaOopt = CaO(2) е внесено по
149,5 g/65 kg почва.
Допълнително са изпитани два варианта: СаО(1) и СаО(3). Във варианта СаО(1) са внесени 75 g/65 kg почва (1/2 от СаО(2)), а във варианта
СаО(3) - 225 g/65 kg почва(3/2 от СаО(2)).
2.Торф
В качеството на органичен компонент на мелиоративните смеси е
изпитан торф от находище в района на с.Венец (Таблица 3), съдържащ
хумусни вещества с ниска степен на кондензация. В състава на органичното вещество на торфа преобладават хуминовите киселини, което
определя хуматния тип на хумуса. Част от тях (45%) са представени от
“свободни” и свързани със сесквиокисите (R2O3 форми).
Таблица 3
Химична характеристика на торфа (по Бенкова, 2005)

Торф

рН
Н 2О

С
%

Fe
%

Cu

7,60

13,1

1,79

45,5

Zn
mg/kg
70,5

Внесените количества торф са:
1. Във варианта с оптимална норма торф Т(3) = е внесено по 23,0
g/kg почва(1500 g/65 kg почва) .
2. Допълнително са изпитани два варианта: Т(2) = 2/3Т(3) = 15,4 g/kg
(1000 g/65 kg почва) и Т(1) = 1/3Т(3) = 7,7g/kg (500 g/65 kg почва).
3. Зеолит
Клиноптилолит от района на с. Бели пласт, гр. Кърджали (Табл.4).
Зеолитите са основно хидратно-алуминиево-силикатни минерали с „отворена” микро-пореста структура, която може да включва голямо разнообразие от катиони, като Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и други. Тези положителни йони са по-скоро свободно държащи се и могат да бъдат заменя110
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ни от други в контактен разтвор. Минералът, известен още като клиноптилолит представлява фино “сито”, което задържа в себе си вещества с
определена големина на молекулите, а пропуска други. Едни от основните свойства на зеолитите са:
• Много висок катионообменен капацитет към калций, магнезий,
натрий и калий;
• Високи сорбционни свойства към амония и други органични съединения;
• Абсорбция спрямо радиоактивни елементи като Цезий 134, Цезий 137, Стронций 90;
• Абсорбция спрямо тежки метали – олово, цинк, хром;
• Способност да разделя газовете по принципа на молекулните
сита.
Таблица 4
Химични характеристики на зеолитовия материал (Бенкова, 2005)

Зеолит

Fe
%
0,31

Cu

Zn
mg/kg

<3,5

35,5

При анализ на физико-химичните свойства на зеолитови материали
от находището край гр. Кърджали се установява, че реакцията му е
близка до неутралната (рН в H2O = 7,0), а обемната му плътност е около
1 g/cm2 (Стоянов и др., 1982). В състава на обменните катиони преобладават Na+ (50 meq/100g), Ca2+ (43,1 meq/100g), K+ (15,9 meq/100g) и
Mg2+ (7,1 meq/100g).
Отсъствието на информация за изчисляване на оптималните концентрации за внасяне на зеолити в подобни ситуации затрудни определянето на онова минимално количество от влагания материал, което би
могло да окаже забележимо въздействие върху стойностите на проследяваните параметри в разработката. Като се има предвид, че това е информативно проучване във вариантите със зеолит е внесено едно и също количество материал (400 g/65 kg почва (0,6%), което съответства
приблизително на 1,8 t/da за слоя 0 – 20 cm, при условие, че обемната
плътност на почвата е 1,52 g/cm2.
Анализ на водните проби
За характеризиране на химичния състав и свойствата на течната
фаза на почвата през експеримения период (2003 г.) от изпитваните ва111
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рианти периодично се събираха почвен разтвор от две дълбочини (15 и
30 cm) и лизиметрични води. Пробите се анализираха по общ системен
ход като се използваха едни и същи методи за химичен анализ:
В настоящата разработка са включени данни само за съдържание
на тежки метали във елуатите, добив от растителността, износ на тежки
метали.
Анализ на растителните проби
Обработването на растителните проби включва изсушаването им
до въздушно сухо тегло, претегляне на аналитична везна и последващото им стриване в мелница. Съдържанието на мед и цинк (mg/kg) в биомасата се определи в средна проба от всеки три повторения на изпитваните варианти. Растителните проби се разлагат с конц. HNO3 и Н2О2 на
пясъчна баня до избистряне на разтвора, след което концентрациите на
Cu и Zn се отчитат атомноабсорбционно.
Обобщена дискусия

През последните години се наблюдават значителни, качествени
промени, по отношение на биосферата. Това налага все по-подробно и
детайлно изучаване и контролиране на отделните й компоненти. Докато
в естествените системи биоценозите се стремят и постигат рано или
късно вътрешно равновесие, в създадените и управлявани системи от
човека- агроекосистемите, ситуацията драматично се променя. Стремежът към по-бързо и лесно получаване на блага, свързани с особеностите
на почвата (плодородие, буферност и др.), води до изява на редица негативни процеси. Обединени като деградации (дължащи се на физични
или химични нарушения), те лимитират устойчивостта на системата и в
много случаи рефлектират върху качеството на живот (на човека) и самото съществуване (на флората и фауната). Именно поради това се налага прецизно оценяване, планиране, управление и контролиране на агроценозите. Особено внимание при това се обръща на почвата. Като ограничен природен ресурс, тя се явява своеобразно богатство за отделните райони и страни. Това изисква и обща грижа за поддържане на
почвата в състояние за устойчиво управление.
Особено драматичните са промените, дължащи се на антропогенното въздействие, в частност- в резултат от техногенното замърсяване.
Това обикновено е свързано с изменения в химичните характеристики
(химична деградация), водещи до излишък или недостиг на определени
субстанции. Трайно въздействие при това оказва химичното замърсява112
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не на почвата с тежки метали и металоиди.
В настоящата разработка се прави опит за разширяване на познанията по отношение на проучването на такива зони в страната, и от
друга страна- предложения за възстановяване и/или екологосъобразно
ползване на вече увредени земи.
В резултат на присъединяването на страната към ЕС се наложи
привързването на страната към единна оценъчна рамка по отношение
на мониторинга на почвите. Разработената по договор с МОСВ мрежа
за наблюдение на три нива, дава възможност за създаване на репрезентативна база данни. Основното ниво се поддържа от структури на
МОСВ (ИАПР).
Основен въпрос, които стои пред получаването на обективна картина за състоянието на почвите, е изборът на характерни показатели. Те
трябва да бъдат полезни за оценката. Работна група по Система за
Оценка на Устойчивото Управление на Земите (СОУУЗ) дефинира ключовите понятия:
• Индикатори- статистически факти, с които се измерва или отразява статуса на околната среда или промените в условията.
• Критерии- стандарти или правила (модели, тестове, мерки) които дават насока на решенията за околната среда (оценка върху количеството, качеството на добива и т.н).
• Прагове- равнища, над или под които системата претърпява значителна промяна, точките, при които влиянието провокира реакция.
Установяването на прагови стойности чрез прилагане на критериите за определяне на индикаторите е предизвикателство за съвременното
научно знание.
В резултат на разработваните през последните 10 години теми е
направен анализ на утвърдени индикатори за оценка на химичното замърсяване на почвите. Данните за общо съдържание на замърсителите
са полезни за получаване на първоначално знание за дълбочината на
проблема. Но те не винаги са съпоставими с числа от други изследвания. Освен това наличието на значителни ограничения по отношение на
почвената киселинност, почвения механичен състав, наличието на органично вещество и т.н. ги правят недостатъчно гъвкави за оценка на
процесите в агроценозата. Поради това в процес на обсъждане е възможността за оценка на потенциално опасните фракции на замърсителите в почвата. Предвид на неединния подход и конкуренцията за налагане на национален стандарт направихме сравнителни изследвания с
различни секвенционални процедури. Данните показват, че (вероятно
поради изключителното разнообразие на почвени разновидности у нас)
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не може да се предложи една такава процедура.
От съществено значение за мониторинга на почвите е разработване
на конкретни планове за управление на земите. Това налага създаването
на достатъчно надеждна база от информация, позволяваща адекватна
оценка на риска.
Агроекологичният мониторинг, както всяко наблюдение и проучване на околната среда, трябва не само да индикира проблемите. Найценното при научните проучвания е създаването на база от знания, които могат да структурират система от стъпки, позволяващи успешно управление на критичните звена и в крайна сметка- адекватно решаване
на поставения проблем. Въз основа на анализите на различни наши и
международни системи за оценяване на замърсени зони е предложена
комплексна схема, включваща елементи на ТРИАД- подхода. Разработена е методологична система от стъпки за пълно изучаване на замърсяването в критични зони. Тя е приложена за районите на Кремиковци и
Пловдив. Сравнителният анализ на системата от седем последователни
стъпки, предприемани при управление на земи със замърсени почви
може да бъде подобрена чрез включване на елементи от системата
ТРИАД за извършване на действия в реално време
• в стъпка 1.” Оценка на местата” е целесъобразно разработване
на карти на мониторингова мрежа (ІІ тип), точки на пробовземане, карта на почвеното разнообразие, климатична характеристика, карти с интерполация на замърсяванията, особено полезно за оценка на риска.
• в стъпка 2 се препоръчва ползване на информация от оценка на
различни индикатори и критерии за тежкометално замърсени почви.
Такива са данни от фракциониране на металите, микробиологични проучвания, анализ на почвената фауна.
• в стъпка 3 „Оценка риска за околната среда и човешкото здраве”
се използват данни за екотоксичността на тежки метали, въздействия
върху звена от хранителната верига почва- растение- животно- човек,
както и произхода на замърсяването.
Тази схема на работа може да се оптимизира и да се съкрати във
времето, ако функционира единен център с цялата налична информация
за проведени научно-приложни разработки, касаещи специфични проблеми по оценка на замърсените места и варианти за положителни ремедиационни действия. Освен това наличието на сателитни и наземни
ГИС позволява значително по-адекватно оценяване на размера на засегнатите (критични) зони. Създаването на интерполирани модели позволява виртуално прогнозиране на границите на замърсяване и възможните ремедиационни действия.
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В основата на тази стратегия обаче е набирането на достатъчна по
обем и репрезентативна информация, получена както по класически,
така и по иновационни техники. Оценката на риска е обобщаващия
компонент от почвените проучвания, даващ отговор на реалните и потенциални практики на земеползване. Това касае както околната среда
като цяло и в отделни трофични звена, така и конкретното въздействие
върху човешкото здраве.
Предвид спецификата на тежкометалното замърсяване и въздействието на замърсителите върху различни рецептори- почва, растение, води, въздух и човек, сме разгледали отделни случаи за оценка на риска.
Системата, приложена за зони с тежкометално замърсяване
на почвата

Като елемент от стратегията за проучване е предложена „Схема и
стъпки за провеждане на ремедиационни действия”. Разработката е
приложена при експеримент за фитостабилизация на силно замърсени
места в Пирдоп- Златица. В настоящата разработка е включен като модел вариантно решение за фиторемедиация на екстремално замърсена
почва от района на Златица. Изходните данни на почвата показват много
висока почвена киселинност (рН 4.0) и токсични нива на мед (достигащи до 1900 мг/кг). В система от опити- вегетационни, мезокосм-, полски са определени оптимални комбинации от мелиоранти, които позволяват ремедиация на практически опустинена почва. Предложената
технология позволява мултиплициране в района. Стъпките са:
• Извеждане на група съдови опити за избор на оптимални мелиоранти и оценка на трансфера на замърсители (основно мед) в растителна продукция. Оптимални варианти по отношение на продуктивността
и съдържанието на тежки метали в тест културите- маруля и люцерна,
са третиранията с варов материал и Fe2O3, Fe2O3+варов материал+торф,
и зеолит+варов материал.
• Избор на оптимални варианти и прилагане на адаптирана схема
към съдове с голям обем- мезокосм-съдове. Оценка на разпределението
на замърсителите по дълбочина на субстрата (65 кг)- „изкуствени корени” на 15 и 30 см и измиване от съда. Оптимални варианти са с комбинация от CaO+ торф,
• Прилагане на вариантите в полски условия и анализ на получената продукция. Оптимални варианти са торф + CaO+ зеолит, CaO+
Fe2O3 и - торф + CaO+ Fe2O3
• Мултиплицирана на оптималната схема.
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Натрупаните чрез подобни експерименти знания могат да се ползват за приложение в стройна система за ремедиация на замърсените земи. Предложена методология води до избор на схема за фиторемедиация на тежкометално натоварени земи. Тя включва няколко стъпала, като основен оптимизационен елемент с прилагане на конвенционално и
алтернативно производство на растителна продукция. Фиторемедиацията като технологично решение изисква съвместни усилия и знания на
различни експерти- геолози, химици, биолози. Решителен елемент за
успех е привличането на агрономи, които могат да разработят различни
технологични решения и карти за производство.
Данните от настоящата разработка позволяват проучванията в областта на натоварените с тежки метали почви да бъдат „преведени” на
практични приложими решения. Това лежи в основата и на разработване на планове за устойчиво управление на замърсените почви.
Литература
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

116

Crumbling, D.M. 2001. Applying the concept of effective data to
environmental analyses for contaminated sites. Current Perspectives in Site
Remediation and Monitoring. Environmental Protection Agency EPA-542-R01-013.
Crumbling, D.M. 2004. The Triad Approach to managing the uncertainty in
environmental data. In: NEMC 2004 Proceedings. The 20-th Annual National
Environmental Monitoring Conference (http://nemc.us).
Dinev, N., M.Benkova, and T.Raytchev. 2004а. Soil adsorbent of acid soilsprinciples of colloid- chemical centre formation and interactions. In: Modern
physical and physicochemical methods and their applications in agroecological
research. Ed. By A.Bienganowski, G.Jozefaciuk and R.Walczak, Inst.of
Agrophysics-Lublin, ISBN 83-87385-85-9, pp. 24- 35.
Dinev,N., T.Raychev, I.Marekova. 2004b. Alternative approaches for
remediation of heavy metal polluted soils. In: Annuaire de l’Univ.de Sofia
“St.K.Ohridski”, 2004, vol 96, livre 4, pp. 449-454.
EPA. 625/R-01/011a November 2001 Summary of thePhytoremediation State
of the Science Conference Boston, Massachusetts May 1-2, 2000 United States
Environmental Protection Agency Office of Research and Development,
National Risk Management, Research Laboratory- Cincinnati,
Frick C.M., R.E. Farrell and J.J. Germida, 1999. Assessment of
Phytoremediation as an In-Situ Techniquefor Cleaning Oil-Contaminated
Submitted to:Petroleum Technology Alliance of Canada (PTAC)Calgary, AB.
Jeanna R. Henry, 2000. An Overview of the Phytoremediation of Lead and
Mercury Prepared For U.S. Environmental Protection Agency Office of Solid
Waste and Emergency Response Technology Innovation office Washington,
D.C.

ПРОУЧВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОЧВИ В РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕ....

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

Pierzynski Gary, Peter Kulakow, Larry Erickson, and Lucinda Jackson. 2002.
Plant System Technologies for Environmental Management of Metals in Soils:
Educational Materials. J. Nat. Resour. Life Sci. Educ. 31:31-.37.
Wenzel, W., G. Wieshammer. 1995. Suction cup materials and their potential to
bias trace metal analysis of soil solutions A review. Int. J. Environ. Anal. Chem.
59, 277-290
Ганев, С. 1990. Съвременна почвена химия, С, Изд. „Наука и изкуство”,
367с.
Динев, Н. и И. Митова.. 2009. Агроекологичен мониторинг и разработване
на технологични решения за тежкометално натоварени почви. І. избор на
индикатори. In: Soil Tillage and Ecology, International conference, Albena
2009, Proceedings (Ed. By.T.Mitova), ISBN 978-954-90671-7-0, p. 259-267.
Динев, Н. и Р.Кънчева. 2009. Агроекологичен мониторинг и разработване
на технологични решения за тежкометално натоварени почви II. План за
фиторемедиация. In: Soil Tillage and Ecology, International conference,
Albena 2009, Procedeengs (Ed. By.T.Mitova), ISBN 978-954-90671-7-0, p.
268-275.
Динев. Н. 2008. Фиторемедиацията- технологично решение за натоварени
почви. Съставяне на проект за ремедиация на замърсени земи. Екология и
бъдеще, год. VІІІ; № 2, 7-10.
Динев, Н., Т.Райчев и М.Бенкова. 2005. Сравнително изследване на
ефективността на органо-минерално варуване на замърсена с тежки
метали почва. ІІ. Съдържание на тежки метали в продукция от зеле. Proceedings of National Conference with international participation “Management,
use and protection of soil resources”, May 15-19, 2005, Sofia, ISBN 954-749058-3, pp. 443-447. Benkova, M.,
Койнов, В. 1987. Корелация между почвите в България и основните почви,
определени по почвената класификационна система на света. Почвознание, агрохимия и растителна защита, кн. 5, стр.5 -13.
Колчаков, И., А. Станчев, А. Бръшнарова, Л. Станиславова. 1994. Изследвания върху съдържанието на арсен и мед на почви и растителна продукция в Пазарджишкото поле чрез поливни води от яз. Тополница. Почвознание, агрохимия и екология, кн. 4-6, стр. 88 - 90.
Митева, Е. 1997. Съдържание на тежки метали и арсен в земеделските
култури напоявани с вода от яз. Тополница. Научни трудове ВСИ, том ХІ,
кн. № 3, стр. 29-32.
Петров, П., Х. Чулджиян, С. Ганев. 1986. Индустриално замърсени почви
в Златишко-Пирдопската котловина. IVта Национална конференция по
почвознание, Българско почвоведско дружество, ИП “Н. Пушкаров”, София, стр.7-19.
Радегонд, Г. 1996. Опит за оценка на техногенния внос и педогенния фон
на някои елементи в почвата. Дисертация за присъждане на образователна
и научна степен «Доктор», ИП «Н. Пушкаров», София, стр. 190.
Радегонд, Г., Д. Димитров, 1996в. Промени в свойствата на алувиално–
117

ГЕОХИМИЧНИ И АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗЛАТИШКО – ПИРДОПСКОТО ПОЛЕ И ОКОЛНОСТТА

21.

22.

23.
24.

118

ливадни почви при разливи на кисели речни води ІІІ. Разпределение на
мед, цинк, олово, кадмий и арсен по профила на естествената и киселинно
увредената алувиално-ливадна почва. Почвознание агрохимия и екология,
кн. 3, стр. 21 – 25.
Радегонд, Г., Д. Димитров. 1996а. Промени в свойствата на алувиално–
ливадни почви при разливи на кисели речни води І. Промени на някои
общи химични свойства. Почвознание агрохимия и екология, кн. 2, стр. 39
– 41.
Радегонд, Г., Д. Димитров. 1996б. Промени в свойствата на алувиално–
ливадни почви при разливи на кисели речни води ІІ. Промени на някои
физични и водно-физични свойства. Почвознание агрохимия и екология,
кн. 5, стр. 19 – 23.
Чулджиян, Х. 1989. Замърсяване на почвите. Проект ФАО България
ТСП/БЪЛ/4502 (Т) Лекции по почвознание, стр. 342 – 361.
Чулджиян, Х., Г. Хинов. 1976. Към химията на промишленото замърсяване на почвата с мед върху примера на почвите от Златишката котловина.
Почвознание и агрохимия, год. ХІ, № 6, София. стр. 41 – 51

ПРОУЧВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОЧВИ В РАЙОНА НА СРЕДНОГОРИЕ....

119

ГЕОХИМИЧНИ И АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗЛАТИШКО – ПИРДОПСКОТО ПОЛЕ И ОКОЛНОСТТА

120

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПЛОДОРОДИЕТО
НА ИНДУСТРИАЛНО ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ В
ЗЛАТИШКО-ПИРДОПСКИЯ РАЙОН
Проф. д-р Светла Маринова, Доц. д-р Елена Златарева
1. Въведение

На територията на България през 60-те и 70-те години на миналия
век бяха построени голям брой заводи. В резултат от дейността им възникнаха редица екологични проблеми, включително и замърсяване на
почвите с тежки метали. В някои райони тежкометалното замърсяване
значително влоши плодородието на почвата. Такъв е случая с почвите в
района на Медодобивния комбинат в гр. Пирдоп.
През 1958г започва да функционира Медодобивния комбинат „Г.
Дамянов“. След промените, комбинатът неколкократно сменя името и
собствениците си. Настоящият собственик е германската фирма „Аурубис“, която извършва редица подобрения при производството си, съобразно изискванията на околната среда. Подобрението е свързано с модерни филтри за улавяне на серните окиси и др. Въпреки желанието на
производителя се наблюдава киселинно аерозолно замърсяване, което
вкислява почвата, натрупаните през годините тежки метали стават помобилни и предизвикват отрицателно въздействие върху растенията,
животните и хората.
Обработваемата площ в района на Златишко–Пирдопското поле е около
54000дка, като замърсяването е обхванало около 30 000 дка. В района са
формирани следните по-важни почвени различия: Алувиални, Делувиални,
Канелени горски и Кафяви горски почви, Ранкери и Литоземи. Голяма част
от тези почви имат добро естествено плодородие, поради сравнително добрата им агрохимична характеристика и водно-физични свойства.
Една част от почвите имат близо до оптималната за растенията
почвена реакция - рН-6,5-5,8. Значителна част обаче от повърхностните
им хоризонти са вкислени в много голяма степен /рН=4,5-6,5/ и притежават токсична за растенията обменна киселинност /обм. ал.=0,53,0мекв/на 100г почва.
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Това вкисляване на повърхностните хоризонти не се дължи на естествените почвообразувателни процеси, а е резултат изцяло от замърсяването им с киселинни отпадъци, главно серен двуокис от Медодобивния комбинат. Те са замърсени с мед по аерозолен път чрез емисиите на комбината /200-800мг мед на 1кг почва/ и по този начин киселинността се увеличава.
Поради по-голямата подвижност на серния двуокис, вкисляването
на почвата от него обхваща по-големи райони от медното замърсяване.
И в двата случая, медодобивния комбинат се явява замърсител на почвите, водите и околната среда.
Замърсяването е обхванало в една или друга степен големи обработваеми площи, разположени в района на завода. Степента на вкисляването и
медното замърсяване в различните райони е различно и зависи в голяма
степен от въздушните течения и отстоянието на площите от завода.
Целта на настоящата разработка е да се представят част от изследвания, които установяват, че вкисляването и акумулирането на мед е
предимно в повърхностния слой на почвата и в зоната на механичното
разместване до 30 см., и да се дадат технологични решения за оздравяване на техногенно замърсените почви.
2. Материал и методи

Под ръководството на учени-изследователи от ИПАЗР „Н.Пушкаров”
е проведено едромащабно картиране на 30000 дка от земите в общините
Златица и Пирдоп. На тези площи е изследвана активната и обменна киселинност и акумулирането на мед в повърхностните хоризонти на почвата.
На някои избрани профили са извършени анализи на катионно-обменния
капацитет, обменната киселинност и състав на някои по-важни обменни
катиони и степен на замърсеност с мед и манган.
Изведени са вегетационни опити с орница и подорница от местността „Градините“ със съдържание на мед в слоя 0-30см -726мг/кг и
рН 4,5, а в слоя 30-70 см-91мг/кг с рН 5,9. Като индикаторни култури са
използвани царевица, люцерна, репко и грах. Целта е да се установи
влиянието на нарастващи норми азот, фосфор и калий, внесени самостоятелно и на фон органични торове върху орница и подорница и да се
проследи развитието на растенията и кореновата им система.
Извършени са задълбочени проучвания за възстановяване плодородието на замърсените почви. За тази цел са изведени и 3 прецизни
полски опити, в които е изпитано влиянието на различни мелиориращи
средства - оборски тор, пепелина, фосфоритуване и минерално торене.
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Опитите са изведени в местностите „Хр.Морфова 1“, Хр. Морфова 2“ и
„Градините“ по метода на дългите парцелки в 4 повторения с големина
на опитната парцелка 62 кв.м. Схемата на опита включва: контрола, самостоятелно минерално торене с N18P16K12 , 2 норми оборски тор - 10 и
20 т/дка, 3 нарастващи норми на фосфоритуване (65 кг/дка, 280 кг/дка и
640 кг/дка) и 3 норми на варуване с пепелина (500 кг/дка, 1000 кг/дка и
1500 кг/дка при обменен алуминий 3 мекв./100 гр. почва в повърхностния слой). Нормите на пепелината са изчислени по обменния алуминий,
по формулата на Ганев за оптимално варуване и по общата киселинност.
Изпитани са следните сеитбообръщения:
• картофи – пшеница – картофи - ръж
• силажна царевица - ръж, грахово - овесена смеска - ръж
• силажна царевица – пшеница - картофи -ръж
В резултат от вегетационните и полски експерименти са разработени технологични варианти за мелиориране на меднозамърсените почви около комбината.
3. Резултати и обсъждане

Изходното съдържание на мед, обм. Al и рН на почвата от някои
изследвани обекти в землището на гр. Пирдоп е представено на табл.1
Таблица 1
Съдържание на мед, обменен алуминий и рН на почви от избрани местности в землището на гр. Пирдоп
Местност
Градините
Морфова І
Морфова ІІ
Дикилиташ
Крушаково

Дълбочина, cm

рН /Н2О/

0-25
30-60
0-30
30-60
0-30
30-60
0-30
30-70
0-30
30-70

4.5
5.9
4.4
5.9
4.7
6.0
4.6
6.0
4.9
6.5

Обм. Al
meq/100g
1.15
0.20
2.80
0.30
1.80
0.10
1.60
0.20
2.05
0.00

Cu, mg/kg
726
91
232
37
225
42
282
108
460
75
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От данните в таблицата се вижда, че вкисляването и акумулирането на мед е предимно в повърхностния слой на почвата, а под тази дълбочина почвата има близки до нормалните химични и агрохимични
свойства. Както споменахме в методичната част, силното вкисляване и
медното замърсяване на почвите наложи извеждането на вегетационни
и полски експерименти с цел разработване на технологични варианти за
възстановяване плодородието на замърсените почви в района на комбината.
Вегетационни експерименти
От проведените изследвания се установи, че в района на Медодобивния комбинат се наблюдава замърсяване и вкисляване на почвата
само в орния слой-0-30 см. От изведения вегетационен опит върху орница се установи, че минералното и органично торене не подобряват
свойствата на почвата и условията на хранене на растенията. При вегетационния експеримент, заложен с почвения слой под 30 см, който почти не е засегнат от замърсяване се установи, че се създават нормални
условия за развитието на растенията, които реагират положително на
торене с органични и минерални торове.
На следващите снимки е представено развитието на индикаторните
култури, отгледани върху орница и подорница, взети от местността
„Градините“.
Влияние на нарастващи норми минерални торове върху развитието на
растенията във вегетационен експеримент върху орница и подорница
30 дни след поникване на царевицата
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Развитие на царевицата /растения и корени/ при хоризонтално разположение на орницата и подорницата

контрола орница подорница

подорница

орница

Развитие на репко /растения и корени/ при хоризонтално разположение на орницата и подорницата

контрола

орница

подорница

орница

подорница
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Развитие на грах /растения и корени/ при хоризонтално разположение
на орницата и подорницата

контрола

орница

подорница

подорница

орница

Развитие на люцерна при хоризонтално разположение на орница и подорница /растения/

контрола
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орница

подорница
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Полски експерименти

Обобщените изводи от 4-годишното извеждане на полските опити
в района на замърсените почви в района на гр. Пирдоп, могат да се резюмират както следва:
• от всички мелиориращи средства за повишаване плодородието
на замърсените почви най-ефективно и с най-продължително действие
се оказа самостоятелното варуване с пепелина в оптимална норма, изчислена по формулата на Ганев за неутрализиране киселинността на
почвата.
• през първата година и в трите пункта оборският тор в норма 10 и
20 т/дка се оказа най-ефективно мелиориращо средство. Поради бързата
минерализация обаче на органичното вещество, ефективността на
оборския тор през следващите години и най-вече през четвъртата година намалява.
• фосфоритът в трите опита се оказа най-слабо ефективен в сравнение с пепелината и оборския тор. Дори най-високата норма фосфорит, употребен самостоятелно, причинява депресия в добива.
• самостоятелното минерално торене с N18P16K12 е слабо ефективо
и през четирите години. Полученият добив слабо превишава добива от
неторените парцели. То не е решаващо мероприятие за мелиорация на
замърсените почви, тъй като почвите са добре запасени, особено с усвоим фосфор, но съчетано с варуването дава положителен ефект. Въпреки добрата запасеност с усвоим фосфор, внесеният фосфор с минералните торове подпомага блокирането на медта в почвата, а чрез това
влияе и върху размера на добива.
• от агрохимична гледна точка, най-добра мелиорация на почвата
за по-дълъг период от време може да се получи чрез комбинирано торене с оборски тор 20 т/дка и пепелина в количество, изчислено по формулата на Ганев. Това мероприятие е показало най-стабилен и дълготраен ефект.
• химичната характеристика на растителната продукция от индикаторните култури установява замърсяване с мед при всички надземни
части от растенията, което вероятно става по аерозолен път. Сламата на
житните – пшеница, ръж, ечемик, както и целите стъбла на силажната
царевица, са силно замърсени с токсични количества мед.
Зърното на пшеницата, както и картофите, нямат завишени количества мед, вредни за здравето на човека. В района на Медодобивния
комбинат в бъдеще трябва да се дава превес на кореноплодните и клубеноплодни култури.
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Технологични решения за възстановяване плодородието на
замърсени почви около Медодобивния комбинат в гр. Пирдоп.
В резултат на проведената научно-изследвателска дейност са разработени технологични решения за възстановяване плодородието на
замърсените почви.
Мелиолирането трябва да се прилага диференцирано по блокове,
въз основа на агрохимичната или почвено-физична характеристика.
Възстановяване плодородието на почви чрез комбинация от
химична мелиорация и механично разместване на пластовете.
Същността на технологичната схема е механично разместване на
орницата и подорницата така, че да се осигурят нормални условия за
развитие на културите. Практически механичното разместване се извършва с риголвачен плуг, съоръжен с предплужник.
Първото изискване преди да се пристъпи към това механично разместване на пластовете е да се извърши проучване на територията по
отношение на вкисляването на почвата, степента на медното замърсяване и тяхното проявление по дълбочината на почвения профил. Технологията е приложима само в случаите, когато вкисляването и медното
замърсяване е в зоната на орницата, почвеният профил е по-мощен от
80 см и в него няма отделни камъни, които могат да се извадят на повърхността при риголване на почвата.
Технологията има следните елементи и последователност на тяхното
реализиране: първо се извършва варуване на замърсената орница до пълно
неутрализиране на вредната киселинност. Неутрализиращият агент се хомогенизира добре със замърсения почвен слой. След известен период от
време, който зависи в значителна степен от валежите и влажността на почвата, се извършва риголване на дълбочина до 70 см. Горният слой от 0-30
см се заорава на дълбочина 30-70 см, а подорницата се изкарва на повърхността. Изкараната подорница е бедна на усвоими хранителни вещества и
микроорганизми. С оглед биологичното активиране на подорницата се извършва торене с 3-4 т/дка оборски тор. Торът се хомогенизира с повърхностния слой 0-20 см. С последното дискуване се внасят необходимите количества минерални торове с едно завишение от 10%, за да се осигури
нормален добив от следващата култура.
След провеждане на горните мероприятия почвата се засява с определената култура. В зависимост от времето, през което е подготвена
почвата, тя може да бъде засята както с есенници, така и с пролетни
култури.
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По тази технологична схема са рекултивирани около 1000 дка в района на завода -местносттите „Ташкурия“, „Баяджата“ и „Над диспансера“.
За да се поддържа плодородието на рекултивираните по тази технология почви, ежегодно трябва да се следи реакцията на почвата. На
всеки 3 години да се провежда леко варуване, като нормата за варуване
се определя на базата на изменението на киселинността на почвата. На
всеки 4 години на рекултивираните почви да се внасят по 2-3 т/дка
оборски тор. По тази схема могат да се създадат условия за продължително поддържане на почвеното плодородие.
Химично и биологично мелиориране на замърсените почви
Препоръчваме мелиорирането на почвите по химичен начин да се
извършва чрез варуване /варови материали, пепелина, фосфорит и др./ и
торене с органични торове. Това е особено препоръчително за почви с
относително плитък профил - 50-60 см дълбочина. Предварително трябва също да се проучат добре почвите, за да се установи степента на
вкисляване и замърсяване с мед и дълбочината на почвения профил.
Въз основа на това се определят нормите на варуване, с оглед пълно неутрализиране на вредната киселинност. Варуването се извършва с основната обработка на почвата. Внесеният варов материал се хомогенизира добре с орницата чрез неколкократна обработка.
Обикновено при вкислените почви общата биогенност е ниска, което
се отразява неблагоприятно върху биохимичните процеси и трансформацията на хранителните вещества. За тази цел след варуването на почвата е
необходимо да се внасят 4-6 т/дка оборски тор за подобряване на общата
биогенност на почвата. Така мелиорираната почва се тори с оптимални
норми минерални торове. Торовете се внасят като основно торене, предсеитбено и за подхранване, в зависимост от изискванията на културите.
През 2-3 години мелиорираните почви трябва да се изследват, за да
се установят настъпващите промени с оглед провеждане на коригиращи
мероприятия. В района на вкислените почви е целесъобразно да се използват физиологично неутрално и алкално действащи минерални торове, което в значителна степен може да коригира тяхното вкисляване.
За силно ерозирани и скелетни почви
При силно ерозираните терени, където в 20 см слой на почвата има
много скелетен материал и отделни камъни и почвата е вкислена и замърсена с мед, е целесъобразно да се предоставят площите на горския
фонд или за създаване на трайни насаждения, ако е възможно. Това
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трябва да става след предварително проучване на химичното и физикомеханично състояние на почвите и изпитване на всички мелиоративни
въздможности за подобряване на техните качества и оставането им във
фонда на обработваемите земи.
Финансирането на мелиоративните мероприятия трябва да става от
замърсителя или от държавни организации, които имат финансови възможности за възстановяване плодородието на замърсените почви.
4. Заключение

От проведените изследвания се констатира, че се наблюдава замърсяване и вкисляване на почвите само в орния слой-0-30 см., а под
тази дълбочина почвите имат близки до нормалните химични и агрохимични свойства. Установи се, че от всички мелиориращи средства за
повишаване плодородието на замърсените почви най-ефективно и с
най-продължително действие е самостоятелното варуване с пепелина.
При растителната продукция се наблюдава замърсяване с мед при
всички надземни части от растенията, което вероятно става по аерозолен път. Сламата на житните – пшеница, ръж, ечемик, както и целите
стъбла на силажната царевица са силно замърсени с токсични количества мед.
Зърното на пшеницата, както и картофите не акумулират високи
количества мед, вредни за здравето на човека. В района на Медодобивния комбинат трябва да се дава превес на кореноплодните и клубеноплодни култури.
За подобряване и възстановяване плодородието на замърсените
почви в района на Медодобивния завод е необходимо мониторинговите
изследвания за степента на замърсяване с мед да продължат.
Препоръчваме да се извърши реализиране на предложените от нас
технологични варианти, получени в резултат на дългогодишни вегетационни и полски експерименти.
Да се използват възможностите за финансиране от Европейски
програми, свързани с опазване на околната среда и възстановяване плодородието на почвите.
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Доц. д-р Здравка Петкова
Увод

Развитието на селското стопанство се основава на почвените ресурси. За охарактеризирането им е необходимо да се познава техния
произход, качества и методите на използване и опазване.
Златишко-Пирдопската котловина принадлежи към областта на
задбалканските полета и е разположена между Главната Старопланинска верига и Средна гора. На запад е отделена от Камарската котловина
от рида Гълъбец, а на изток от Карловската котловина от рида Козница.
Средната й надморска височина е около 750 м. Площта и е 22 км2. Котловинното дъно на Златишко - Пирдопската котловина е разделено на
няколко по-малки полета и в него се издигат редица вътрешнокотловинни възвишения. Подножието към Главната Старопланинска верига е добре изразено. В климатично отношение районът се включва в
умерено-континенталната подобласт на Европейската континентална
климатична област и по-конкретно в климатичните особености на високите полета в Западна България.
Естествената растителност, главно от дъб и в по-високите части от
бук, отдавна е променена от населението. Златишко-Пирдопската котловина има тектонски произход. При прехода между планинските склонове и полето, поради рязкото намаляване на наклона на речните легла,
реките и потоците са натрупали носения от тях материал (пролувий) чакъл, пясък и глина във вид на обширни наносни конуси. Почвите по
оградните склонове и височини много често се ерозират и материалите,
получени от изветрянето на основните скали и изнасяни от речните артерии и пороите образуват делувиално-пролувиалните конуси в подножията и алувиалната равнина около р. Тополница.
От почвообразуващите скали най-голямо значение имат делувиално-пролувиалните наслаги. Характерно за този район е, че почвообразуващите скали са безкарбонатни. По-голямата част от района има равнинен релеф, на места изменящ се до широко вълнообразен със слаб
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наклон. Върху по-наклонените терени почвите са ерозирани в различна
степен.
В котловината основните почвени типове са: Канелените горски
почви, Алувиално-ливадните и Делувиално-ливадните почви. По-слабо
разпространение имат Ливадно-блатните почви, Ранкерите и Литоземите. Кафявите горски и Планинско-ливадните са разпространени в планинската част. Характерно за почвите от котловината е, че те са образувани почти изцяло върху алувиални и делувиални наносни материали,
разположени в дъната на котловината и в подножията към оградните
планини.
Предвид значителното разнообразие на почвената покривка (Митовска, Петкова, 2006; Теохаров, 2011;) на района е необходимо познаването на специфичните особености на всеки почвен тип и научнообоснованото определяне на торови норми, съобразени както със специфичните изисквания на отглежданите култури, така и с конкретните
агрохимични свойства на почвите и климатичните особености на земеделските площи за производство.
Затова основна задача на изследването е представяне на характерните за района почвени типове и техните свойства, които определят
специализацията, концентрацията, както и рентабилността на селскостопанското производство. Повишаването на добивите и решаването на
основните проблеми на земеделието в Златишко-Пирдопската котловина е възможно чрез детайлното познаване на почвата и нейните свойства.
Материали и методи

Агрохимическите анализи и оценки са направени на широко разпространените Алувиално-ливадни, Делувиално-ливадни и Канелени
горски почви.
Алувиално-ливадните почви са развити и разположени покрай реките и по ниските речни тераси на отводняващите котловините реки. Те заемат по-големи площи около р. Тополница и другите речни артерии, фиг.1.
Канелените горски почви са предимно излужени и лесивирани и
са най-широко разпространени в котловината и на по-умерено наклонени и хълмисти склонове с топлолюбива и сухоустойчива тревна и горска растителност.
Делувиално-ливадните почви заемат значима площ от почвената
покривка и са установени в подножията на Стара планина и Средна гора.
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Светлокафявите горски почви са силно ерозирани, заемат значителни площи в планинската част и са подходящи за горскостопанско земеползване. Те не са обект на нашата разработка.
Голяма част от почвите в Златишко-Пирдопската котловина се отличава с добро плодородие. Те са важен ресурс за развитие на растениевъдството и отглеждането на зеленчуци, фуражни култури, етеричномаслени култури, овощия, лозя и др.

Фиг.1.

Резултати и дискусия

Според агрохимичните им свойства и обобщените данни за ефективността от торенето при главните почвени различия описаните почви
могат да бъдат отнесени към 07, 09 и 10 почвено-агрохимични групи
(Йолевски, Димитров, Хаджиянакиев, Михайлов, 1971).
Канелените горски почви (07 почвено-агрохимическа група) са
разпространени из цялата котловина, предимно на наклонени терени и
заемат около 25000 da или 48,39% от стопанисваната площ. Образувани
са върху слюдени шисти (мусковитови), гнайси и други. По механичен
състав са средно и тежко песъчливо-глинести. Тези почви се характеризират с плътен строеж на илувиалния хоризонт, ниска порьозност, разпрашена структура, слаба водопроницаемост, неблагоприятен воден и
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въздушен режим. Естественото плодородие на тези почви е значително
намалено вследствие на ерозията. Основните мероприятия за подобряването им трябва да имат противоерозионен характер (Rousseva, 2006;
Некова, Стойнова, 2015). Удълбочаването на орния слой трябва да се
извършва постепенно, без обръщане на пласта, като се съпровожда с
органично и минерално торене. Лабораторните анализи показват слаба
запасеност с общ N (0,064-0,128%). Ниско е и съдържанието на подвижен азот (5-36 mg/1000 g). Запасеността с общ фосфор е слаба (0.0510.089%). Подвижният фосфор е много малко 0.3- 5 mg/100g и много малък процент от площта е със средна запасеност (6-8.5 mg/100g). По отношение съдържанието на усвоим калий, по-голямата част от площите
на групата е добре запасена (23-28 mg/100g), а останалата част е средно
запасена (14-17 mg/100g). Тези почви са добре запасени с водоразтворим бор (0.46-1.06 mg/1000g), но слабо запасени с подвижен молибден
(0.10 mg/1000g). Мероприятията за повишаване на почвеното плодородие са зависими от механичния състав. Плътните излужени Канелени
горски почви се обработват много трудно. При засушаване след дъжд се
спичат силно, като образуват кора, която често е фатална за младите
още неукрепнали растения. При обработка в неблагоприятен момент на
влажност се къртят големи буци, които трябва да се разбиват и се влошават физическите им свойства. Всички обработки трябва да се извършват в най-благоприятния момент при оптимална влажност. Лошата
обработка не може да се компенсира с внасяне на по-големи количества
минерални и органични торове.
За възстановяване и подобряване на структурата в орницата е необходимо да се засяват фуражни житни и бобови треви с по-дълъг тревостой, тъй като органичните торове, поради ограничените им количества са
недостатъчни за торене на всички площи. Голяма част от тези почви заемат наклонени терени и са изложени на опасност от ерозия. При условията на напояване, ерозията чувствително ще се засили. Това налага да се
извършват някои противоерозионни обработки, като оран само по посока
на хоризонталите, внедряване на противоерозионни сеитбообращения
със застъпване предимно на култури със слята повърхност, а напояването
да става при възможност с дъждуване. Подобряването на хранителния
режим и правилната обработка са основни мероприятия, повишаващи
плодородието им. Почвите от тази група изискват употреба на физиологично алкални и неутрални торове. Поради слабата запасеност с Мо е необходимо торене с този микроелемент особено при люцерна, фий, грах,
фасул. Важно условие за максимален ефект на торовете има времето и
начина на внасянето им. За всички култури цялото количество фосфорни
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торове трябва да се внася преди основната и предсеитбена оран. Доказано е, че фосфорът от суперфосфата, когато е заоран на по-голяма дълбочина, се усвоява по-добре от растенията. Постъпването на фосфора и калия в растенията става по-бързо, когато нивото на азотното хранене е
сравнително високо, от което следва, че най-ефективно е комбинираното
торене за постигане на оптимален хранителен режим за растенията. Найновите данни от изведените опити дават основание да се препоръча азотните торове да се внасят двукратно за есенните житни култури. Около 30
% от азота може да се внесе предсеитбено, а останалото количество да
остане за ранно лятно подхранване.
Подходящи норми за торене на домати са представени в изследванията на Митова и Динев (2011). Те проучват влиянието на комбинираното органично и минерално торене, както и съчетаването им с листно
подхранване. Основният извод е свързан с благоприятното влияние на
комбинираното органично и минерално торене на растенията, което се
проявява освен в по-високите добиви и в по-високо съдържание на сухо
вещество и витамин С в плодовете. Това е показател за по-високо качество на получената продукция. Атанасова (2005) установява подобна закономерност при торене на картофи.
Светлокафявите горски почви - 09 група са силно ерозирани, леко
песъчливо глинести. Тези почви са заети изключително от гори и ниско
продуктивни пасища и не са обект на земеделско ползване.
Към 10 група се отнасят Алувиално-ливадни, Делувиално-ливадни
и Алувиално-делувиални ливадни почви. Те заемат голяма площ в землището на гр. Златица, около 25 000 da или 49.75% от стопанисваната
земя. Имат рохкав строеж, в повечето случаи оформен хумусен хоризонт (30-60 см), под който следват сравнително еднообразни пластове,
повече или по-малко скелетни. По механичен състав тези почви са леко,
средно и тежко песъчливо-глинести и глинесто-песъчливи. По съдържание на хумус са слабо хумусни до хумусни (от 1.8 до 5.09%). Не съдържат карбонати. Почвената реакция е слабо кисела до слабо алкална
(рНН2О -6.3- 7.1). Данните за запасеност с общ N показват слаба запасеност (0,096-0,131%). Ниско е и съдържанието на подвижен азот (19-22
mg/1000g). Запасеността с общ фосфор е слаба (0.082-0.086%). Подвижният фосфор е много малко 0.8- 4 mg/100g, много малък процент от
площта е със средна запасеност (6-9.1 mg/100g) и най-малка част са
добре запасени (12-18mg/100g). Запасеността с усвоим калий е добра на
по-голямата част от площите (21-27 mg/100g), а останалата част е средно запасена (17-20mg/100g). Тези почви са добре запасени с усвоим бор
(2mg/1000g) и молибден (0.50 mg/1000g).
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Преобладаващият лек механичен състав, добрата аерация и воднофизични свойства характеризират Делувиалните и Делувиално-ливадните
почви като плодородни. Не са необходими много вегетационни обработки,
защото не образуват кора. Важно звено от агротехническите мероприятия е
торенето. За повишаване на хумусното съдържание и обогатяване на почвата с хранителни вещества, особено при зеленчуковите култури, основното торене трябва да се извършва главно с органични торове. Минералните
торове е добре да се внасят в съчетание с органичните.
Почвите от тази група са подходящи за отглеждането на трайни насаждения. Тяхната рентабилност зависи от правилното прилагане на агротехниката, важно звено от която е торенето. Главно място се пада на
фосфорните и калиевите торове. Те повишават качеството на продукцията и влияят положително върху съхраняемостта й. Внасянето им трябва да се осъществява на по-голяма дълбочина. Най-добре е торенето на
трайните насаждения да става преди риголването и засаждането им. По
този начин потребността на насаждението от фосфор и калий ще бъде
задоволена през първите няколко години.
Развитието на добивната промишленост и особено на металургията и
транспорта водят до значимо увреждане на природната среда. Поради затвореността на котловината и по-големия брой дни с тихо време, въздухът в
района на Златица и Пирдоп е замърсен със серен диоксид, сероводород и
аерозоли на сярната киселина. Развитата промишленост довежда до съществено замърсяване на водите на река Тополница след Пирдоп и Златица.
В ИПАЗР „Никола Пушкаров” се провеждат проучвания за разрешаването на екологичните проблеми в района на Пирдоп и Златица.
Има представени конкретни примери от прилагането на детайлизиран
мониторинг в района на Челопеч (Dinev and Arsova. 1995; Dinev, Koutev,
Dimitrov, Dimova, 2005). Разработени са подходите за оценка на състоянието на индустриално повлияните почви в района на ЧелопечМайнинг (Dundee Precious) и са посочени алтернативите за управление
на земите (Динев и Митова, 2009; Динев, Райчев и Бенкова, 2005).
Пресметнати са и картно са представени необходимите материали за
ремедиация на засегнатите почви.
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Заключение

Почвено-климатичните условия в България, натрупаните знания от
дълготрайни, изведени в широка мрежа агрохимически изследвания и
дългогодишният опит в агрохимическата практика позволяват да се организира устойчиво развитие на земеделието в Златишко-Пирдопския район на основата на биологични и екологосъобразни методи. За даване на
примерни норми на торене трябва да се отчетат особеностите на почвените различия и запасеността на почвата с хранителни вещества. Тези
норми се съобразяват с предшественика, сорта, планирания добив и други. Важно условие за максимален ефект от торовете има времето и начина на внасянето им. За всички култури цялото количество фосфорни и
калиеви торове трябва да се внася преди основната и предсеитбена оран.
Доказано е, че фосфорът от суперфосфата, когато е заоран на по-голяма
дълбочина се усвоява по-добре от растенията. Постъпването на фосфора
и калия в растенията става по-бързо, когато нивото на азотното хранене е
сравнително високо, от което следва, че най-ефективно е комбинираното
торене за постигане на оптималнен хранителен режим за растенията.
Най-новите данни от изведените опити дават основание да се препоръча
за есенните житни култури азотните торове да се внасят двукратно.
За доброто управление на селскостопанското производство е необходимо да се постигне положителен баланс на хумуса в обработваемите
земи. Това е възможно само чрез системно органично торене в съчетание с оптимални норми минерални торове за осигуряване на благоприятен хранителен режим на отглежданите култури. Трябва да се прилагат
добрите практики, свързани с пълно оползотворяване на органичните
отпадъци от растениевъдството и животновъдството. Затова е много
важно насърчаването на ресурсната ефективност. Нивото на ресурсна
ефективност в района и в страната остава подчертано ниско, в сравнение с другите страни-членки на ЕС. Ето защо, третирането и използването на отпадъците са приоритет в Оперативна Програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.
Компостирането на органичните отпадъци и използването на компостите в селското стопанство е възможност за оползотворяването и
рециклирането им и е добра практика за запазване и повишаване на основното качество на почвата – нейното плодородие.
За успешно земеделие специалистите трябва да използват и прилагат агрохимическата карта и приложените указания и таблици с примерни норми на торене, като отчитат местните почвено-климатични условия.
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ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ ПО ПОРЕЧИЕТО
И НА ВОДИТЕ НА Р. ТОПОЛНИЦА
инж. Виктория Кънчева
Въведение
България във времето на интензивноиндустриално производство се
характеризира със значително екологично натоварване на почвите и водите, вследствие на антропогенната и техногенна дейност. В някой райони и сега съществува значителен риск за здравето на човека и устойчивото развитие на агроекосистемите. Това изисква прилагането на
мерки и мероприятия за намаляване на вредното въздействие върху
околната среда и здравния риск.
В много малки количества някои химични елементи като мед, желязо, молибден, цинк и др. оказват благоприятно влияние върху растежа
и развитието на селскостопанските култури и почвеното плодородие.
Съдържанието на тези елементи над пределно допустимите концентрации (ПДК) може да доведе до обратен ефект – от затормозяване на развитието до пълна токсикация на посева. Използването на такава растителна продукция за храна на хората и животните оказва вредно влияние
върху здравето им. Консумацията на замърсени животински продукти,
макар и косвено, също има негативен ефект (Младенова и др., 1999).
Подходящ пример за това е поречието на р. Тополница, притоците
й и НС, клон „Тополница“, които са с установено лошо или много лошо
екологично състояние. Влиянието върху качествата на околната среда в
района се определя от промишлеността - предприятията над яз. “Тополница”, селското стопанство и употребата на изкуствени торове и
пестициди, както и заустването на непречистени отпадъчни води от населените места, които замърсяват водите на р. Тополница и р. Луда Яна,
Напояването на мелиорираните площи с води от р. Тополница и р.
Луда Яна крие потенциален риск от замърсяване на почвите и земеделските култури с тежки метали и биогенни елементи.
Общи характеристики и значение на р. Тополница
Река Тополница е ляв приток на р.Марица и извира от Средна гора
-западно от връх Богдан, в подножието на връх Бич (1496 м). Дължина140
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та й е 129 км, а общата й водосборна площ - 1857 км2, което представлява около 8,5 % от общата водосборна област на р.Марица. Като пресича западното Средногорие, реката формира проломна антецедентна
речна долина с много меандри и под с. Лесичево навлиза в Горнотракийската низина. Отводнява Средногорското понижение (ЗлатишкоПирдопското поле), пукнатинните масиви на Ихтиманска Средна гора, а
чрез десния си приток р. Мъти вир - и Ихтиманското понижение. Има
около 12 притока, като по-големите са: р.Медетска, р.Пирдопска,
р.Селска река, р.Смолска, р.Буновска, р.Мъти вир и др. - виж фиг.1,
прил.1. Първоначално реката тече на изток в тясна и плитка долина.
След това взима северна посока и при с.Душанци завива на запад. В този участък реката тече в тясна и дълбока долина, която на места се
стеснява до 10 - 20 м.
След Пирдоп р.Тополница взима посока на югозапад до с.Чавдар.
В този участък тя се уширява до 10 -15 м, като речното корито има дълбочина около 0,40-0,60 м. Десните склонове на долината в участъка са
полегати (10-15 градуса), a левите - стръмни. На места следват долинни
уширения до 300 м. Наклонът на реката е 3 - 4 %.
Преди вливането на Буновска река р.Тополница навлиза в широк
пролом с дължина около 70 км. В този участък посоката на реката е
югоизточна. При с.Лесичево профилът на реката става коритообразен,
като ширината на долината става 0,5-1,0 км. Речното корито в този
участък достига 30 м ширина.
Под с.Калугерово р.Тополница навлиза в Тракийската низина и
малко преди град Пазарджик се влива в р.Марица.
Надморската височина на реката е в границите от 1300 м при изворите до 792 м при заустването в р.Марица.
Почвената покривка има подчертано височинно-поясно развитие.
Високите части на Средна гора са покрити с Кафяви горски и Плитки
слаборазвити почви (Ранкери), следвани в котловината от Излужени канелени горски почви, а ниските дъна на Златишко-Пирдопското поле - с
Делувиално-ливадни и Алувиално-ливадни почви.
Дъната на котловините са заети от селскостопанските ландшафти
или от селища с развита промишленост. Природният потенциал се използва изцяло, като в Златишко-Пирдопското поле антропогенизирането
надхвърля допустимите граници. Възвишенията и ниските планини са
обект на горското стопанство и животновъдството, които са засегнали
значително главно естествената растителност /Varlev, Iv., et. al. 1998/.
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Техногенно въздействие върху водите и социално-икономическото
им значение
По поречието на р. Тополница са разположени някои големи предприятия, които представляват потенциален риск за околната среда:
„Елаците мед”, хвостохранилище „Бенковски-2”, от което се просмукват кисели отпадни води с тежки метали в подпочвените води или
при сухо време хвостът се издухва от вятъра в нивите, къщите и реката;
„Дънди прешъс металс”, хвостохранилище „Чавдар”, където вероятно се просмукват в подпочвените води кисели води, утайки и инфилтрати, богати на арсен и тежки метали;
„Дънди Прешъс Металс”, разтоварище за руден концентрат на ж.п.
гара Златица, от заустване на отпадни води директно в битовата канализация и в р. Златишка, които пък от своя страна се заустват в р. Тополница.;
„Аурубис” зауства отпадъчни води при Златица и Пирдоп в р. Санър дере, р. Кору дере и р. Златишка; има увеличено няколко пъти производство, но няма пречиствателно съоръжение и са констатирани залпови замърсявания от Здравна и Еко-инспекция (Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.“).
Таблица 1
Рудници
Вид руди
Община
/концесии/
Асарел,
Медно-златни
Панагюрище,
у-к Запад
руди
Златица, Чавдар
Челопеч
Златно-медно-пиритни руди Челопеч
Етрополе, Златица,
Медно-порфирни златосъЕлаците
Мирково, Челопеч,
държащи руди
Чавдар

Област
Пазарджик,
София
София
София

Водите на р.Тополница напояват и Пазарджишкото поле, което е със
силно развито земеделие. Почвите са предимно Канелени горски, Алувиално-ливадни и Делувиално- ливадни. Те са благоприятни и плодородни за
много ценни земеделски култури: зеленчуци, овощни дървета, особено
ябълките, люцерна, житни култури, ориз и др. Поради своята въздухопроницаемост и лесна водопроницаемост Алувиалните и Делувиалните почви
имат нужда от чести напоявания. Същевременно валежите през годината са
неравномерни и недостатъчни за набиране на почвена влага и при Канелените горски почви, поради което и те се нуждаят от постоянно напояване.
В района съществува напоителна система „Тополница“, чийто основен водоизточник е яз. „Тополница“. Бент „Лесичево“ представлява
масивно водохващане на р. Тополница и е основно съоръжение в систе142
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мата. Дебитът на водохващането е Q=18 000 l/s. Обслужваните площи
са съответно: изградени - 37290 дка, от които годни – 9207 дка. По начин на доставка на вода всичките площи са гравитачни и се напояват
гравитачно. На канала има монтирана рейка за определяне на преминаващото водно количество през канала.
По-големи разпределителни канали в напоителната система са: НК
“Гелемен арк”, НК Р-11, НК Р-19 и ГРК „Черногорово“.
Екологично състояние на поречието и водите на р.Тополница
Екологичното състояние на поречието и водите на р. Тополница и
напоителна система „Тополница“ е променливо, вследствие на замърсяване от промишлеността, селското стопанство и заустване на отпадни
битови води в реката и притоците й. За периода до 1999 г. по данни от
проекта „Water Quality Protection and Management in the Maritza River
Basin Diagnostic Study of the Nature,Magnitude and Sources of Water
Pollution in the Basin of Maritza River and its Tributaries“ са установени
редица замърсявания:
За района на общините Пирдоп и Златица е доказано замърсяване с
тежки метали. Също така е установено намаляване на продукцията от тези
площи с 30% до 70%. С най-висока степен на замърсяване са били фуражните култури от землищата на Пирдоп, Златица, с. Антон и с. Челопеч. В
поливните площи под яз. Тополница също има данни за замърсяване с
тежки метали. Количеството на арсен надхвърля над 4 пъти ПДК в оризищата над Пазарджик. През 1990 г. поради особено високото замърсяване на
водите в яз. „Тополница“ с тежки метали е било забранено ползването им
за поливни цели ( Varlev et. al. 1998). Анализът на екологичното състояние
на реките в района показва, че вследствие на заустването на отпадъчните
води от населените места Панагюрище, Стрелча и други села се наблюдава
повишение на биогенните елементи /азот, фосфор/. Изместващи физикохимични показатели са: БПК5, амониев азот, нитритен азот, ортофосфати,
общ азот, общ фосфор и манган. През 2010 г. е установено аварийно залпово замърсяване с метални йони /мед ,манган и желязо/ на р.Банска Луда
Яна в района на с. Баня, общ. Панагюрище от „Асарел Медет”АД- източникът е локализиран. Дадени са конкретни предписания за изготвяне на
програма за възстановителни дейности и мероприятия. В пункта на р. Тополница при с. Драгор след вливане на р. Елшишка се констатира отклонение от СКОС по показател мед, а в пункта устие на р. Елшишкаотклонение по показател мед и манган. Причина за наднормено замърсяване с органика и биогенни елементи при аварийна ситуация са свинеферма” Свиком”, птицеферми и др. Проблемът може да бъде решен с изграж143
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дане на ПСОВ в населените места и ЛПСОВ на предприятията в района
/Гаджалска et. al.,2014/.
Според Плана за управление на речните басейни за 2015-2021 год.
са определени водните тела, при който съществува риск да не подобрят
екологичното си състояние, като са систематизирани в групи. Басейнът
на р. Тополница попада в 1-ва група, при която се посочва следното:
Съществува замърсяване от стари минно-добивни съоръжения,
процесът на рекултивация и пречистване на отпадъчните води е много
бавен, а в някои случаи – технически невъзможен. Въпреки, че при някои от водните тела отклоненията от добро състояние не са големи
(умерено екологично състояние), на практика е невъзможно да се ограничи въздействието от старите щети, нанесени от минно-добивни дейности / План за управление на речните басейни 2016-2021/.
Таблица 2
№

Код на ВТ

Име на ВТ

1 BG3MA800R174Река Медетска

Състояние
Речен
басейн Еколо- Химигично1 чно 2
Марица

Река Тополница и
притоци от хвос- Мари2 BG3MA800R223
тохранилище Медет ца
до яз.Тополница
Мари3 BG3MA800L160Язовир Тополница
ца
4 BG3MA800R224

Река Елшишка

Марица

Изместващи
параметри

4

4

Макрозообентос, pH,
Електропроводимост,
SO4, Fe, Mn, Cu, Ni, Cd

4

4

Макрозообентос, Mn, Cu,
Cd

3

1

Хлорофил А, Cu, Аs

2

Макрозообентос, рН,
електропроводимост,
БПК, NН4, NО3, РО4,
Nобщ, Робщ, Mn, Cu, Fe

4

1 Екологично състояние: 1- отлично/добро; 2 – неизвестно; 3 – умерено; 4 –
лошо; 5 – много лошо
2 Химично състояние: 1 – добро; 2 – неизвестно; 3 – лошо;4 – много лошо

Основни причини за липса на подобрение във водните тела с лошо
и много лошо екологично състояние са свързани със замърсявания от
стари източници, използвани в миналото за рудодобив и преработка на
метали. Такива водни тела са: р.Медетска и р.Тополница от вливането
на р.Медетска до яз.Тополница, р.Елшишка и др.; р. Тополница и притоци от хвостохранилище Медет до яз.Тополница);
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Таблица № 3
Повърхностни водни тела без подобрение на екологичното и химичното състояние
№

Код на ВТ

Име на ВТ

Изпълнена
мярка

Предприятие

Екологично
състояние
2 BG3MA800R164 р. Тополница и Модернизи- Аурубис Бъл- Много
притоци
от ране на ин- гария АД
лошо
хвостохрани- дустриални /Кумерио
лище Медет до ПСОВ
мед/ЮМИКОРяз.Тополница
МЕД/ АД
Подобряване Челопеч Майексплоатация нинг-ЕАД
и стопанисване на хвостохранилище

Химично
състояние
Неизвестно - Лошо

Причина за липса на положителен ефект, въпреки прилаганите
мерки, може да се дължи на това, че са прилагани в отделни участъци
на водното тяло. Такива участъци могат да бъдат притоци към основната река и те да са подобрили екологичното си състояние, но като цяло за
водното тяло не се отчита подобрение. Обикновено това се дължи на
присъствие на стари недействащи съоръжения от рудодобив и рудопреработката. Такъв е случая на р. Тополница и притоци от хвостохранилище „Медет” до яз. „Тополница“ (План за управление на речните басейни 2016-2021).
Напоителни системи-ЕАД, клон „Тополница“ провеждат собствен
мониторинг в някои основни канали на напоителната система за периода 2007-2011 г. Няма установено превишаване на пределно допустимите концентрации на тежки метали. Данните обаче не се отнасят
всяка година за едни и същи пунктове, а са в зависимост от работещите
през сезона канали. Водните проби са по 2-3 на година за цялата напоителна система (Протоколи от изпитвания на водни проби на НС ЕООД,
клон „Тополница“, 2007-2011 г ).
Заключение

Екологичното състояние на поречието и водите на р. Тополница и
напоителна система „Тополница“ е променливо, вследствие на замърсяване от промишлеността, селското стопанство и заустване на отпадни
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битови води в реката и притоците й. Техногенното въздействие е повисоко в долното течение на реката и Пазарджишкото поле. По поречието на р. Тополница и в напоителна система „Тополница“ съществува
потенциална опасност от замърсяване на водите и почвите и съответно
риск за здравето на човека. Данните от ПУРБ и Оперативна програма
„Околна среда“ сочат за наличие на замърсяване с тежки метали в района и възможните източници. Не са предоставени конкретни стойности на тези замърсявания и реалния риск от тях.
Поради тази причина е подходящо да се направи по-подробно изследване в района, за да се установят конкретните източници на замърсяване, концентрациите на замърсяващите вещества в различни периоди на годината и да се определят товарите им. Необходимо е да се състави база данни с местата на съществуващите мониторингови пунктове
за следене от НАСЕМ, както и на установените в тях замърсявания на
водите и почвите. Трябва да се изгради нова мрежа с пунктове за локален мониторинг за по-точно определяне на разпределението на замърсяванията и самопречистващата способност на реката. Това ще позволи
да бъдат разработени мерки и мероприятия при напояване на земеделските култури и да се ограничи риска от замърсяване.
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СТРАНИЦИ ОТ БИОГРАФИЯТА
НА НИКОЛА ПУШКАРОВ (1874 – 1943 г.)
д-р Иван Иванов
В писмените източници Пирдоп е известен на науката още от първите десетилетия на XV в., като най-голямо българско селище в региона, център на българщината и на духовната власт, крепител на народния
дух и традиции за нашите предци в продължение на столетия. В годините на своето възходящо развитие и през епохата на Българското възраждане е оставил в наследство на националната ни история имената на
множество свои жители, чийто дела и трудове са ценен влог в съкровищницата на страната ни. Повече от 70 години тук се съхранява, чете и
преписва Третият препис на Паисиевата история – Никифоровият1, твори и разпространява своите ръкописи последният български дамаскинар – илюстратор даскал Тодор Пирдопски2, учители са такива известни
български просветители и книжовници като Теодор Хрулев, Кесарий
поп Василев, Златан Груев Кинов – бъдещият сливенски митрополит
Серафим, Филип поп Божков и други3. Пирдоп е проспериращ икономически център, производител на аба, килими, гайтан, с широко развита търговия, занаяти, земеделие и скотовъдство4.
В такава среда и обстановка в заключителната фаза на Българското
възраждане в семейството на крупния местен търговец и производител
Петко Лилов Пушкаров се появява бъдещият учител, деец за освобождението на Македония и пръв български почвовед Никола Пушкаров.
Той е роден на 14 декември 1874 г., като е петото по ред дете в семейството. Бащата – Петко Пушкаров, е един от основателите на читалището в града. Занимавал се е със земеделие и скотовъдство, развива
производството на вълнени тъкани и на гайтан. Търговските му интереси и предприемачество го водят до пазарите в Одрин, Цариград, Белград, Будапеща, Македония, Австрия. След Освобождението е активен
общественик, член на Пирдопското акционерно дружество, организирано по идея на Тодор Влайков5.
Майката на Никола Пушкаров – Мария, произхожда от богатия земеделски род Кусичорбови. Тя е трудолюбива, природно интелигентна,
притежава способността умело да ръководи домакинството и стопанс147
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ките инициативи на семейството във времето на отсъствие на нейния
съпруг. Още от деца тя възпитава голямата си челяд в труд, скромност,
отговорност, любознателност, справедливост, дисциплина, грижа за помалките, в ученолюбие6. За близките и роднините на бъдещия учител,
революционер и пръв български почвовед се знае още, че родът дава
скъпа жертва в самия край на турското господство. Дядото на Никола
Пушкаров бил съпричастен към проявите на народа ни против робството и властта на султана, и е убит от турци по време на Освободителната
Руско-турска война 1877 – 1878 г.7.
Семейството на Петко и Мария Пушкарови имат още девет деца и
на почти всичките дават високо и престижно образование. Найголемият – Минко, завършва след Освобождението гимназия и става
банков служител. Вторият син – Стоян Пушкаров, е роден на 01.03.1866
г. Завършва Военното училище в София през 1887 г. и на 17 април му е
присвоено звание “Подпоручик от артилерията”. В чин “Поручик” е
произведен на 18.05.1890 г., капитан е от 02.08.1894 г., а майор – от
01.01.1903 г. Подполковник става на 31.12.1906 г. В звание “Полковник”
е произведен на 18.05.1913 г., а генерал-майор става на 27.02.1918 г.
Уволнен е от армията на 09.08.1919 г. по силата на споразумението на
България със силите на Антантата за демобилизация на българската армия след Първата световна война. Загива при атентата в църквата “Света Неделя” на 16.04.1925 г. Служил е в I Артилерийски полк, в IV Артилерийски полк и VII Артилерийски полк. Бил е още началник на артилерията на Втора Българска армия по време на Първата световна война8.
Третият от братята – Христо, роден през 1867 г., също е бил офицер, но само пет години. След завършване на военното училище през
1889 г. постъпва в армията с чин подпоручик и служи в 6-ти резервен
полк до 1894 г., когато е уволнен. След това учи във Виена, но данни за
понататъшната му съдба няма9.
Четвъртият брат на Никола Пушкаров – Иван, изглежда е починал
като дете, тъй като в семейството след раждането на почвоведа се появява още един син с това име. В някои от източниците и спомените за
рода двамата неправилно се бъркат, като житейската съдба на втория
Иван, роден през 1875 г., се смесва с тази на починалия10. Петият син
Иван, завършва средно образование в земеделското училище в Садово и
се отдава на учителската професия. До 1902 г. е преподавател в пирдопското трикласно училище. Известно време е главен учител на училището11. По-късно се премества в Пловдив и става училищен инспектор.
Около 1917 г. създава семейство и има седем деца. Животът му по148
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нататък преминава в този град12.
Последният от братята – Александър, също завършва финанси и
става банков чиновник. Той е роден на 03.04.1879 г. в гр. Пирдоп и умира на 05.01.1962 г. в града. Бил е женен за Цветана Кирилова Пушкарова – родена на 02.05.1883 г. в гр. Панагюрище, починала на 16.08.1958 г.
Двамата са имали три деца – Мария Александрова Пушкарова – по мъж
Витанова, родена към 1902 г.; Люба Александрова Пушкарова – по съпруг Манолова, родена към 1906 г. и Никола Александров Пушкаров –
роден към 1908 г.
Сестрите на Никола Пушкаров са Параскева, Ана, родена около
1878 г., и Катерина. Други данни за тях не са установени13.
Първоначалното си образование Никола Пушкаров получава в
Пирдопското третокласно училище. Бъдещият учен и почвовед е един
от най-добрите по успех, но показва и своя силен балкански характер.
Затова гимназиалния курс на своето образование той завършва изключително трудно, преминавайки през училища в София, Пловдив, Севлиево, Търново, за да получи най-сетне дипломата си във Варна14.
Първи негови учители са старите и дългогодишни просветни дейци от града Симеон Сърданов, Спиридон Иванов, Илия х. Цанов, Ганчо
Бамбеков и др. През учебната 1888 – 1889 г. той е в трети прогимназиален клас на Пирдопското класно училище. В едни свои по-късни спомени, с особена, запазена по детски във вече известния Никола Пушкаров обич, разказва за първия си досег своя уважаван учител Тодор
Влайков. “Наговаряме се един път, това бе към средата на септември,
всички ученици от нашия клас – ние бяхме само седем души – да не
отиваме следния ден на училище. Измъкваме се сутринта рано крадешком вън от града и тръгваме към планината… На другия ден всички сме
в училищната стая. Очакваме строго разследване, за което всеки е приготвил по една лъжа и след което, разбира се, ще дойде и боят. С трепет
очакваме какво ще стане. Никакъв разпит. Гробно мълчание. След туй с
един тих глас учител Тошо започна да говори… Заговорва за нашата
постъпка. За първи път ние се почувствахме засрамени и стоим с наведени, засрамени глави… Промяната в училището между нас стана вече
твърде чувствителна… Учител Тошо неусетно възбуди у нас непознати
нам дотогава духовни интереси. Прояви се между нас голямо съревнование – наместо по-раншните геройства в лудории, започваме да се
надпреварваме кой повече книжки да прочете и повече стихотворения
да изучи”15.
Докато е в Пловдив, Никола Пушкаров проявява бащинска загриженост към своя по-малък брат Иван, ученик в Садово. Всеки свободен
149

ГЕОХИМИЧНИ И АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ЗЛАТИШКО – ПИРДОПСКОТО ПОЛЕ И ОКОЛНОСТТА

ден той ходи пеша дотам, за да е близо до него, тъй като твърде малък
се е откъснал от родния дом и семейство. В града под тепетата Пушкаров се сблъсква и с неправдата и става инициатор за организиране на
ученическа стачка, която му коства напускането на града под тепетата и
преместването в гимназията в Търново. В нея той е приет с “атестацията на изключен ученик, бунтар против властта”, но и като герой в очите
на своите нови съученици. В старата българска столица бъдещият македонски революционер и почвовед се откроява като ученолюбив и дружелюбен по характер, готов да помогне на всеки, особено на по-слабите
си другари. На по-богатите преподава частни уроци срещу заплащане, с
което си помага и за своята издръжка, тъй като по това време бащата
Петко Пушкаров вече е починал, а семейството няма средства, за да
осигурява подкрепата и бъдещето на всички деца, повечето от които са
ученици.
В Търново Никола Пушкаров се свързва с младежи социалисти,
става и лидер на една от групите им. Това му коства ново преместване –
този път в Севлиево, а след това и във Варна, където през 1895 г. приключва средното си образование16.
Току-що завършил гимназията, Пушкаров търси начини да отдаде
силите и енергията си и на революционната борба. Заедно с още двама
свои другари, единият от които по-късно е и негов състудент в университета – Вълчо Добрев, една нощ тайно напускат Пирдоп и тръгват пеша през София за Македония. Без да имат връзка с дейци на македонската организация от това време, те престояват няколко дни в столицата,
укривайки се в една църква. Намира ги братът на Никола Пушкаров –
капитан Стоян Пушкаров, и бъдещият македонски революционер се
завръща в родния край17. Така тази му първа проява на привързаност и
съпричастие към народните тежнения на населението от западните български краища не успява, но не го отказва от желанието и намерението
да помогне на поробените си събратя в областта.
По това време той вече е почти на 21 години. Житейските му митарствания из страната го каляват и превръщат в зрял и разумен млад
мъж. Под влияние на учителя си Тодор Влайков в неговия характер се
утвърждават трайно и дълбоко възрожденските традиции на пирдопчани. Пак тогава той прави и първите си стъпки по стълбицата на учителското поприще. От есента на същата 1895 година Никола Пушкаров е
назначен за основен учител в близкото до родния му град село Мирково. И тук той се отличава със задълбоченото си отношение към науката
и желанието си да се развива в учителската професия като ерудиран
млад специалист. В съзнанието на своите възпитаници остава като оба150
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ятелен, отдаден на учителството човек, с добро сърце и душа, скромен
и благороден, уважаван и почитан от всички18.
В края на XIX в. с. Мирково вече е известно далеч извън пределите
на Златишко-Пирдопското поле със създадената през 1890 г. под влияние на Тодор Влайков първа българска кооперация “Орало”. Няколко
години преди това е образувано и просветното дружество “Искра”, уставът на който отново е подготвен от Влайков19. За авторитета и способностите на Никола Пушкаров като педагог говори недвусмислено
фактът, че още на следващата 1896 г., той е делегат от района на ученическия конгрес в гр. Казанлък. По същото време усърдно помага на
своите възпитаници в издаването и редактирането на ученическия им
вестник, което е и основанието да бъде изпратен като техен делегат на
конгреса. В съзнанието им той остава като учител с “голяма интелигентност и възпитание, висока култура и знания”, който с умело си преподаване ги е омагьосвал и предразполагал към учебна и обществена деятелност. Доброто му отношение към тях се проявява и в социалната
сфера – помага на свои ученици със средства да завършат образование.
Още тогава се забелязват и влеченията му към изследване на природата,
почвознанието, петрографията на района. Негови ученици разказват, че
често го срещат въоръжен с пушка, ботаническа кутия и геоложки чук
да обикаля околностите на Мирково и да събира различни образци20.
В мирковското училище той преподава до края на учебната година,
след което е призован да отбие военната си служба като му е дадена възможност да я завърши в кратки срокове поради учителската си професия.
Постъпва в 6-ти пехотен полк в София, а известно време се подготвя и във
Военното училище, където по това време е назначен брат му – капитан
Стоян Пушкаров. През същата 1896 г. със Заповед № 1451 от 22 октомври
той е освободен като учител от Мирковското Третокласно училище, поради постъпването му за студент по природни науки във Физикоматематическия факултет на Висшето училище в София. И в университета
младежът от Пирдоп намира поле за обществена изява. През 1898 г. Никола Пушкаров става инициатор за създаването на първото в страната дружество на студентите, изучаващи естествените науки21. По време на следването си е един от най-добрите студенти и получава еднократна държавна
помощ в годината на дипломирането си – 1901-ва22.
Като студент пирдопчанинът се отдава с пълна сила на изучаване
природните богатства на страната. Той изпъква като любимец на своя
професор Георги Бончев, който неведнъж заявява, че в Никола Пушкаров
вижда достоен заместник. Неведнъж студентът придружава преподавателя си при провежданите от него обиколки из Витоша, Балкана и Рила.
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През ваканциите, заедно с колеги от университета, приятели и съученици
от Пирдоп, обикаля по Стара планина в родния си край и околностите на
върховете Звездец, Баба, Косица, Паскал, Вежен. И търсенията му се
увенчават с успех. Край село Лъджене (днес с. Антон), открива доказателства за съществуването в миналото на минерални извори. В района на
село Челопеч намира галенит, а в местността “Кашана” и залежи на барит, както и останки от рударство през Античността23.
След като завършва успешно първия випуск на факултета, въпреки
предложението на тогавашния министър на просвещението Петко Каравелов да бъде назначен за чиновник в министерството, по съвет на
своя учител Тодор Влайков, той отказва и настоява да бъде изпратен като учител в Трикласното училище в Пирдоп. Молбата му е удовлетворена и със Заповед № 1047 от 7 септември 1901 г. той е назначен за преподавател в родния си град24. Само месеци на учителстване в Пирдоп са
достатъчни да впишат името му в аналите на местната история. Още
същата година той основава в града Взаимоспомагателното дружество
“Орало”, в което се записват 63 членове. По това време е и член на читалищното ръководство и един от най-дейните му членове, инициатор е
за построяване на читалищната сграда.
През месец януари 1902 г. по негово предложение се организира
фонд за набиране на средства за изграждане здание на културната институция, на който той става ръководител. Пушкаров организира своите
колеги – учители, да изработват тухли за сградата, като за един месец са
приготвени 30 000 бр. Заедно с още граждани на Пирдоп пише заявление до читалищното настоятелство за отпускане на средства за закупуване на дървен материал. Той е сред най-активните деятели на идеята и
влага много сили, енергия и личен труд за нейната реализация.
Все в това време проявява и своя траен интерес към изучаване на
почвите и петрографията на района. Извършва няколко теренни обхождания на Златишко-Пирдопската котловина и на местния дял на Стара
планина, които по-късно стават основа на първия му научен труд –
“Принос към петрографията на високия Балкан между върховете Илдъз-табия и Вежен”. През 1902 г. той е публикуван като самостоятелно
изследване, а след това е включен и в Сборника за народни умотворения, наука и книжнина25.
Запомнящо за съвременниците му е и неговото участие в педагогическата конференция, проведена през 1902 г. в Пирдоп. Никола Пушкаров и учителите от района посрещат с мълчание натрапения за председател на конференцията приближен на тогавашния Софийски окръжен
училищен инспектор М. Панчев. Самият Пушкаров отказва да стане
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секретар на конференцията и срещу него е издаден обвинителен акт за
саботиране на проявата и политическа дейност сред учителството от
околията. Никола Пушкаров е извикан в София, за да отговаря пред Окръжния инспекторат и изправен пред съд26. След намесата на министърпредседателя Петко Каравелов обвинението срещу него е снето, но противниците му не се отказват дръзкият пирдопски учител да бъде наказан. И за назидание, “в потреба на службата” със Заповед № 857 от 1
септември 1902 г. на министъра на народното просвещение Христо Тодоров, той е освободен от пирдопското училище и е преместен за учител в Плевенското петокласно училище27. Огорчен и дълбоко възмутен
от открито проявяващата се партизанщина и интригите на ръководителите на училищното дело в окръга, Пушкаров отказва да замине за Плевен и публикува в два поредни броя остро възражение срещу мотивите
на министъра за преместването си и отворено писмо до окръжния училищен инспектор М. Панчев в излизащият тогава орган на Учителския
съюз в. “Съзнание”28. И по своя молба, със Заповед № 1020 от 25 септември на министър Христо Тодоров, е уволнен от училището29.
По това време младият учител вече е на революционна вълна. По
съвет на Гоце Делчев, след лична среща с учителя – историк и ръководител на ВМРО, още през месец юли 1902 г. пирдопчанинът прави постъпки да замине за Югозападните български земи, намиращи се в границите на Османската държава. Желанието му е да работи в Битоля,
“заради “сърбоманския въпрос” – борбата срещу просръбската пропаганда в областта, за която той смята, че нанася вреда на освободителното дело и не желае да се посвещава на нея. Минават обаче месеци, докато молбата му бъде удовлетворена. С акт на Българската екзархия той е
изпратен за учител по естествена история в мъжкото педагогическо
училище в гр. Скопие.
Едновременно с учителската си практика в града, Никола Пушкаров активно се включва и в революционната дейност в областта. Борбите за освобождение на българите в Македония са един от върховете в
историческото развитие на народа ни след Освобождението. Съпричастни към съдбата на останалите под властта на султана наши съотечественици са хиляди хора в Княжеството. Не малко от тях дори нямат родова или друга директна връзка с този край. Мнозина са привлечени от
апостолската дейност на Гоце Делчев – смятан тогава за наследник на
Левски в региона. Идеите за разкъсване на робските окови и свобода на
единородните братя имат трайно място в будната душа на младия учител Никола Пушкаров.
Революционната среда, в която работи Пушкаров включва хора от
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покрайнините на Скопие и близките градове и села – Тетово, Куманово,
Кочани, Кратово, Паланка30. Това са предимно занаятчии и учители, повечето млади хора, готови и предани на делото за отхвърляне на властта
на султана. Заедно с останалите ръководители на революционния окръг
бъдещият почвовед организира чети, ангажира се с тяхното въоръжение
и подготовка. Работата върви бавно, липсват и средства за подкрепа на
организацията, въоръжението на хората и четите не е достатъчно.
През декември 1902 г. с помощта на хектограф започва издаването
на нелегалния вестник “Освобождение”31. За съжаление, нито един
брой на печатния орган на Скопския революционен комитет не е достигнал до нас. В подготовката и редактирането на текстовете в него активно участие вземат родената в гр. Струга учителка в скопското девическо училище Славка Чакърова, която четири години по-късно става
негова съпруга, както и Люба Кюйлева от Велес и Янка Каневчева от
Охрид.
През тези две години от живота си – 1902-ра и 1903-та, до избухването на Илинденско-Преображенското въстание, много често Пушкаров е в полезрението на турските власти. Революционната му и издателска дейност не остават скрити за турската администрация и в къщите,
където се извършва нелегалната печатна дейност, неведнъж са правени
обиски и претърсвания. Благодарение на неговата предвидливост и съобразителността на домакините, полицията не успява да се добере до
скъпоценната за революционното дело примитивна машина. През време
на пребиваването си в Македония Пушкаров усърдно се занимава и с
научно проучвателска дейност, но борбите за освобождение в този период вземат връх в неговия живот. Негови съратници в пропагандата и
борбата са учителят от Скопие Димитър Галев, Кирил Стоянов от Мавлово, Илия Ращинов от Велес – химик и другар от военното училище в
София, и Димитър Ганчев от Русе32.
Като ръководител на Скопския революционен комитет Пушкаров
поддържа лична непосредствена връзка с дейците от Централния комитет в Солун. Човек с трезв и непосредствен поглед върху подготовката
на населението, той неведнъж ги уведомява, че моментът за въстание
още не е настъпил. С такова поръчение изпраща като делегат на конгреса през декември 1902 – януари 1903 г. своя съратник от Скопие Димитър Ганчев. Но директивата за бунта е дадена. Никола Пушкаров изразява острото си възмущение и несъгласие с решенията на конгреса, защото населението не е готово за “същинската революция”, както той
определя въстанието. Но верен на делото, е принуден да се съобрази с
взетото решение и още от февруари 1903 г. трескаво се заема със засил154
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ване пропагандната работа сред селяните, една част от които се намират
под влияние на върховистите.
По негова инициатива в района на Скопие е организирана 11членна чета, която до края на м. март обхожда селищата, агитира сред
населението за привличане на съмишленици и отмъщава “за золумите
на турците”. За да подготви младежите за борбата в собствената си
квартира Пушкаров провежда занимания по военно дело и боравене с
оръжието33.
С наближаване на времето, определено за избухване на въстанието
той напуска Скопие и се озовава в княжеството, като активно работи за
изпращане на оръжие и подготвяне на “адски машини” за подпомагане
бойната дейност на организацията. Сам приспособява няколко часовника за взриватели на изработените пак от него бомби. Няколко дни работи и в лабораторията на Софийския университет, с цел да произведе
малко количество от отровата цианкалий, каквато задача са му поставили от ръководството на организацията. След около два месеца Никола
Пушкаров потегля за своя революционен окръг. Пътува с влак до Кюстендил, където има случайна среща със самозван четник, който заблуждава местното население, че се сражава под ръководството на “войводата Пушкаров” в Македония и събира помощи за предстоящото въстание. Разобличава измамника34 и продължава пътя си към Скопско с чета
от около 18 души. В редиците и са още един пирдопчанин – учителят в
с. Кочани Александър Андонов, младши унтерофицерът Димитър Боянов, Тодор Николов Диме Баев, и тримата от Търновско, нарочно избягали от Ломския полк, за да се бият в Македония, Тодор Миразчиев от
Щип и др.
Малко преди началото на месец август (н. ст.) четата, нараснала до
25 души, вече е в района на Скопие. Въстаниците са въоръжени със 7
товара динамит (около 100 кг.), 200 бомби и циановодород, и готови да
влязат в града. Намерението им е да се разпръсне отровата в джамиите,
а с динамита и бомбите да се атакуват железопътната линия и разположените по нея турски постове. Преди да пристъпят към реализиране на
плана, те получават известие, че в Скопие от революционната организация са останали само учителките Славка Чакърова и Янка Каневчева,
които продължават издаването на в. “Освобождение” и това променя
ситуацията. Войводата Никола Пушкаров се насочва с другарите си към
Ветерския манастир “Св. Йоан Кръстител” и с. Кожля. На около 500 –
600 крачки от него е железопътната линия, която четата решава да се
взриви. В продължение на няколко дни в района на с. Новачени четници
извършват огледи на трасето, а Пушкаров и двама от подчинените му
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правят обход на терена и избират място за поставянето на динамита.
Междувременно на 2 август въстанието избухва. Вестта за началото на
бунта ги активизира и на следващата нощ четата се подготвя за нападение на моста на р. Вардар по железопътната линия между Скопие и Велес, охраняван от около 50 – 60 турци.
Часовникът на бомбата е нагласен и прикачен към взрива, който
избухва към 11 часа на 3 август. Времето на атентата е избрано изключително точно от войводата Пушкаров. Минути преди това покрай разположената в непосредствена близост до железопътната линия чета
преминава влакова композиция с 32 вагона, натоварена с боеприпаси и
войници. Взривът вдига във въздуха влака и дава сигнал на четниците,
разделени на групи, да нападнат моста. В сражението особено се отличава Димитър Боянов, който хвърля няколко бомби в палатки от турския
лагер, сам влиза в ръкопашен бой с противника и успява да се завърне
при другарите си невредим от битката. След успеха четата се оттегля с
песни от мястото на сблъсъка, в който турците дават големи загуби35.
Победата и взривеният влак, разчистването на останките на който
продължава два дни, предизвикват радост и въодушевление сред българското население и възторгът на ръководителите на въстанието. За
няколкото седмици на Илинденско-Преображенското въстание, това е
един от малкото успешни атентати срещу композиции и въоръжени сили на противника. Но властта изпраща след четата потеря от над 200
души, която най-напред влиза в с. Кожля, където започват разпити сред
населението. Стига се и до предателство. “Една бабичка, като мъчили
много внука й, казала, “Ето ви комитите!”, а ние се виждахме. – пише в
спомените си Никола Пушкаров. – Тогава турците навързали в една верига 50-те селяни и ги караха напред, за да не можем да стреляме. Но се
случи, че дойдоха на едно място войниците по-високо над селяните и с
2-3 залпа ги разгонихме, като паднаха 10 – 15 души турци. След това
престрелката трая до вечерта, без загуби за нас”36.
След този пореден успех за четата, учителят – войвода повежда
хората си към Гюришкия манастир, където попадат на нова потеря, този
път от арнаути (албанци). От 8 часа сутринта до 9 и половина вечерта
трае сражението, в което от страна на четниците пада убит Тодор Миразчиев от Щип, а трима са ранени. Четата се оттегля от манастира, а по
пътя си към България се натъкват на 7 души сърби и македонци, дошли
специално от куманския район, за да се включат във въстанието. Селяните ги заловили, докато търсели среща с българска чета и ги довели
при войводата Пушкаров. Така той разбира, че сръбската власт се опитва да използва събитията в областта за свои цели, но въпреки това при156

СТРАНИЦИ ОТ БИОГРАФИЯТА НА НИКОЛА ПУШКАРОВ (1874 – 1943 Г.)

ема дошлите. Като автор на един от успешните атентати срещу империята, войводата се ползва с висок авторитет сред хората си и населението, затова сърбите имат респект от Пушкаров и се отнасят лоялно с него, макар по-късно да става известно, че първоначалните им намерения
имали провокативна цел.
По пътя си за Сърбия Пушкаров и четата му носят тримата свои
ранени другари, водят още няколко сражения с преследващи ги турски
потери и въпреки трудностите успяват без повече загуби да се изтеглят
извън района на въстаническите действия.
Към 20 август четата достига до с. Враня, където остава една седмица, за да може четниците да възстановят силите си и да оставят в
местната болница тримата свои ранени другари. Към началото на септември четата на Никола Пушкаров участва в още едно сражение, което
е несполучлив опит заедно с други чети да се нападне с. Паланка. Няколко дни по-късно заедно с водените от него 26 души, преминава на
българска територия и е заловен край с. Дуганица от разположените в
района войски на княжеството37.
След неуспеха на въстанието Пушкаров се установява в родината
си, учителства известно време във Видин и София, след което се отдава
на активна научна работа. Но борбата му за защита правата и свободите
на българите от двете области не приключва. През есента и зимата на
1903 – 1904 г. той многократно участва, все още като председател на
Скопския революционен окръг, в организираните по инициатива на
Христо Матов и д-р Христо Татарчев заседания за обсъждане на причините за неуспеха на въстанието и бъдещето на ВМОРО. В писмо до
Христо Шалдев от 22 декември 1903 г., Никола Пушкаров отново подчертава, че без добра предварителна подготовка едно следващо въстание в Македония, за което се чуват призиви от други дейци на ВМОРО,
е невъзможно и трудно осъществимо дело, обречено на провал – “Ние
се събираме тайно уж по-интелигентните и с еднакво убеждение, за да
видим що ще правим. В тия събрания, аз се убедих, че ние немаме революционери по убеждение, нито дейци със сложени характери, които,
изработили си един мироглед, да го поддържат и прилагат. И бе ми тежко, и отвратително. Но все пак с тия сили видех, че може що-годе нещо
да се направи. И почнахме други събрания и заедно с делегатите можахме да наложим нашия възглед. Казвам наложихме, защото те и сега,
особено Матов38, са за едно изкуствено въстание напролет, като че не
народа ще освобождаваме, ами ние сме повикани от Провидението да
наложим една свобода, за която ни на косъм е подготвено… Хора, хора
са потребни, хора предимно разбиращи работата си, или поне хора, със
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сложени убеждения. А такива нема! Нема хора, които да проникнат в
опакото на събитията, да схващат истинския им характер. Нема. Но
вярвам в бъдещето, защото тоя народ е способен да даде за в бъдеще и
истински революционери. Ние трябва да се освободим от славолюбивата и глупава мисъл, че ние именно требва да освободим Македония.”39 –
предупреждава той, защото е наясно със ситуацията и действителността
в областта.
Към продължаване на революционната дейност го води съхранената в сърцето му болката за съдбата на съотечествениците и независимостта на Македония. През 1905 г., заедно с Иван Гарванов, Климент
Шапкарев и Борис Сарафов е избран от Първия Рилски общ конгрес на
ВМОРО за общ ревизор на цялата организация40. Година по-късно на
едно заседание на делегати от околиите от областта за преглед на състоянието им и оценка на въстанието, обвиняват него и колегите му учители в Скопие Ганчев и Ращанов в компрометиране на делото сред населението, защото не направили необходимото да превърнат Скопско в
най-цветущ окръг на организацията41.
През тези месеци, отдаден всецяло на учителството – негови познати и ученици го характеризират, като “роден педагог”, и на революционната борба, Никола Пушкаров прави важни стъпки и в своя личен
живот. През месец юли 1906 г., на връх Свети Никола в Осоговската
планина, пред малко, но най-близки приятели и ученици, той свързва с
черковен брак съдбата си със своята годеница – Славка Чакърова, по
това време учителка в София. Тържеството, по разказите на присъстващи, е много мило и сърдечно, а като знак на съдбата за верността и
привързаността на двамата младоженци един към друг и към делото, на
което са се посветили, високо в небето над поляната се вие орел42. Като
семейство имат само едно дете – Теменуга, която умира млада, едва на
двадесет години, от туберкулоза (28 ноември 1928 г.).
Без да се чувства засегнат от отправените му от върховистите обвинения, Никола Пушкаров поддържа трайни връзки с дейци на ВМОРО. На 28 ноември 1907 г. в София са убити задграничните представители на организацията в България Борис Сарафов и Иван Гарванов.
Властите обвиняват за покушението като поръчител известния македонски войвода и революционер Яне Сандански и усилено, но безуспешно го търсят. Къщата в столицата, в която по това време живее
Пушкаров, тогава учител в едно от ючбунарските училища, е сигурно
убежище за революционера, за което малцина знаят. Години след събитията става известно, че Никола Пушкаров, не без риск за своето семейство, приютява Яне Сандански в трудното и за самия него време43.
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В борбите за национално обединение през Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война България преживява два апогея
и две национални катастрофи, но не решава изконния въпрос – освобождението на сънародниците ни от Югозападните български земи и
Тракия. Като един от водачите на чети и активен участник на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация от преди 16 – 17
години, на 9 март 1919 г. Никола Пушкаров е сред 17-те бивши войводи,
между които още Гьорче Петров, Михаил Герджиков и др., подписали
специален апел към македонското население и емиграцията в България.
Основната теза в него е жаждата “за живот и мир” на българите от областта. И макар да отминават почти две десетилетия от ИлинденскоПреображенското въстание, той продължава все така отдадено на делото, да е загрижен за съдбата на българите там и да прави каквото е по
силите му за облекчаване на тяхното положение. В тези години, заедно
с учителя си Тодор Влайков и други родолюбци, е член на няколко обществени организации в България, чиято грижа е защита и подпомагане
пострадалите от турските репресии българи в Македония и Тракия.
Революционният период от живота на Никола Пушкаров има трайни последствия върху неговата по-нататъшна житейска и творческа
съдба. Не рядко заради съпричастието си към борбите на българите в
двете области той бива уволняван от заеманите длъжности или отстраняван от работата му в научните звена, където извършва почвоведческите си изследвания. Поради тези причини Пушкаров много рядко е
разказвал пред съвременници за дейността си в годините на своята
младост. Единствените спомени за този период той пише по молба на
изследователя на борбите на българите в Македония и Тракия Любомир
Милетич44. Макар и твърде кратки и без големи подробности, те разкриват родолюбието и патриотизма на пирдопчанина, който остава в
българската история и наука не само като първия наш почвовед, но и
войвода, който има своето трайно присъствие и роля в борбите на народа ни за освобождение и национално обединение от началото на ХХ
век.
Работата му като просветен деец след погрома на въстанието преминава през училищата във Видин – 1904 – 1906 г., II-ра Софийска
мъжка прогимназия в Ючбунар, Пловдив – 1908 г., III-та Софийска
мъжка гимназия – 1908 г. В своята педагогическа практика той широко
използва за запознаване на учениците си природното богатство на страната. Почти непрекъснато провежда екскурзии с тях из Стара Планина,
Рила и до Рилския манастир, река Дунав, Черно море, Белоградчишките
скали, пещерата Магурата. Така става любимец не само на своите въз159
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питаници, но и на техните родители45.
Научната и общественополезна дейност на Никола Пушкаров се
проявява във всички етапи на неговото личностно и професионално
развитие. Познанията му в областта на геологията и хидрологията му
служат отлично и по време на неговата учителска практика. Още през
1905 г. той прави проект за водоснабдяване на гр. Видин. Работата му е
научно обоснована и съобразена с природните дадености на района.
Той проучва състоянието на подпочвените води и заключението му е, че
градът би могъл да се водоснабди само от тези извори, чийто дебит е
достатъчен. Проектът на учителя обаче не е оценен от местната управа,
която наема за решаването на проблема виенския професор – хидролог
Фархапмер. След извършените от него изчисления и проучвания, той
само потвърждава казаното вече от Никола Пушкаров. И градът бива
водоснабден по начина, препоръчан преди това от пирдопчанина. По
негов проект и с участието на ученици от Видин, създава крайдунавската алея на града, по продължение на която засажда диви кестени, доставени от Будапеща. Още тогава тя предизвиква възхищението и гордостта на видинчани, които дават висока оценка на направеното от учителя
– естественик. Препоръчва и направата на диги във Видинското поле за
защита на плодородните наносни земи и почви от приливи на река Дунав, участва и в редактирането на издаваното в града сп. “Здраве”46.
В началото на своята научно-педагогическа и популяризаторска
дейност Никола Пушкаров пише главно статии из областта на естествознанието. По това време той е и деен пропагандатор на дарвинизма у
нас. Заедно със свой колега превеждат “Произходът на видовете посредством естествен подбор” на Чарлз Дарвин, а този труд служи на
Пушкаров като основа за написването на поредица от статии в тази насока. Освен това сътрудничи и на редица излизащи у нас издания, в които се стреми да окаже помощ на българското селото и земеделец.
В периода 1909 – 1911 година той е подначалник в Министерството
на народното просвещение, редактира списание “Естествознание” и
поставя началото на агрогеологическата – почвоведската секция към
Земеделската опитна станция в София. Съвременници говорят за него,
че въоръжен с геологическия чук, ботаническата папка, зоологическата
пушка и мрежа, той е готов винаги да проучва, наблюдава, да събира
почвени материали и да прави лабораторни изследвания. Изводите и резултатите от изследванията си той публикува в списание “Естествознание”, преименувано по-късно в “Естествознание и география”47.
В годишния отчет за 1910 и 1911 г. на Държавната земеделска
опитна станция в София пише: „През течението на 1911 г. Министерст160
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вото (на търговията и земледелието), съзнавайки голямата нужда от
всестранно изучаване на почвите в страната, откри нова секция при
станцията, твърде важна за земледелието ни, почвоведска или агрогеологическа, като назначи на 17 септемврий същата година и лице със съответната подготовка за завеждането й”. Това е Никола Пушкаров, който е предложил създаването на секцията и е определен и за първи неин
началник. Същевременно, през 1912 г. Никола Пушкаров става член на
геолого-минераложката секция към Природоизпитателното дружество.
При основаването на почвоведската или агрогеологическа секция
той си поставя за цел заедно с колегите си да се изучават почвите в различните райони на страната чрез събирането на комплексни данни и
проби за тях, да се изучават причините за промените в свойствата на
почвата, причинени от порои, изсушаване или изменение на растителността, като се търсят и най-благоприятните стъпки и мерки, които да
взимат земеделските стопани, за да се намали неблагоприятното влияние от тях. Залага и голямата своя научна задача – изработване на почвени карти на проучените райони. Не случайно именно по това време
излиза и неговият първи значим и полезен научен труд – “Почвеногеологически очерк на Софийското поле”, придружен с агрогеологическа карта48.
Научните изследвания и интереси на Никола Пушкаров са оценени
от ръководството на станцията, което препоръчва на Министерството на
земеделието да го изпрати на специализация в чужбина. За обучението
му е съставена сериозна учебна програма, която включва три осемнадесетмесечни занимания в Германия, Русия и САЩ. Поради започналата
световна война обаче, се реализира са първата част от нея. И през 1914
г., заедно със семейството си, той е в Мюнхен, Германия, където за около година и половина се подготвя в известния Раманов институт. Това
определя по-нататъшния му път на развитие. От този момент нататък
Никола Пушкаров се отдава изцяло на научни занимания, които оставят
трайни следи в българския академичен живот. По време на Първата световна война за 3 години е учител в земеделското училище в Садово. На
26 април 1919 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското
земеделско дружество. Малко по-късно, след гласувано му доверие и
признание, по единодушен избор на началниците на секции, оглавява
Земеделската опитна станция в София49.
От 1919 до 1921 г. Пушкаров е подпредседател на Българското
природоизпитателно дружество и редактор на основаното от него “Списание на земеделските изпитателни институти в България”. В тези години той усилено работи за преобразуването на опитната станция в
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столицата. И от 1920 г. тя е реорганизирана в Централен земеделски изпитателен институт с 8 отдела. “Истинско щастие за института бе, че
начело на него в този период застана човек като Никола Пушкаров. –
пише по-късно неговият подчинен, приятел и колега проф. д-р Кирил
Павлов. – С широка обща и специална култура, отлично подготвен и
упорит като научен работник, прогресивен и добър, но твърд и последователен като човек, Пушкаров съумя в сравнително кратко време да
постави института на голяма висота като научно-изследователско учреждение”50.
По политически причини през 1923 г. той е понижен от длъжността директор на института в началник на почвоведския отдел. А от 20 октомври, със Заповед № 4619 на тогавашния министър на земеделието
Янаки Моллов, е уволнен. Но това не намалява научните му търсения и
резултатите от тях. Никола Пушкаров продължава да е водещият български почвовед, до когото се допитват не само учени и преподаватели естественици, но и земеделци от цялата страна. На няколко пъти той е
възстановяван (1926 г.), и отново уволняван от основания от него Централен земеделски изпитателен институт (1935 г.). Периодът е един от
най-плодотворните в научно отношение за пирдопчанина. За около 4
години, благодарение на натрупаните знания, почвени образци, теренни
проучвания и лабораторни изследвания пише повече от 25 научни и научно-популярни труда по теми за почвите и тяхната класификация. Найголемият му принос и резултат от дългогодишните усилия и работа на
Пушкаров, е съставянето през 1931 г. на първата Почвена карта на България в мащаб 1 : 500 000. Негови сътрудници в института по това време си спомнят, че на свои разноски той обикаля страната и събира материали за изработване на картата. Десетилетия след това тя е основа на
стъпките и мероприятията на Министерство на земеделието в помощ на
селскостопанските производители за повишаване резултатите и добивите от техния труд. Негова заслуга е и откриването на подпочвени води в
пустеещата местност “Краставо поле” край Сливен51.
Макар и принуден през 1935 г. да напусне института и преждевременно пенсиониран, Никола Пушкаров не изоставя своите научни занимания и работи в дома си на ул. “Ивац войвода” в София, доколкото
условията, силите и липсата на средства позволяват. Той продължава да
доказва, че изследванията върху почвите и хидрографията на страната
са изключително полезни за хората. В големите земеделски райони –
Добруджа и Дунавската равнина, стопаните започват да се съобразяват
с препоръките на Пушкаров в избора си на културите, които да отглеждат. Затова, въпреки напредналата му възраст, през 1940 г. на Никола
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Пушкаров е възложено да състави нова, по-подробна почвена карта на
България. Задача, която той не успява да завърши, отново поради отстраняването му от работния екип, който създава.
Заслужава да се отбележи, че никой, освен него, по това време не
се занимава с почвоведски изследвания и въпреки трудностите, които
има за дейността си, се заема с решаването и на неспецифични за научните му интереси задачи. В годините на упадък на розовото производство у нас, той единствен прави анализ на причините – икономически,
болести и вредители, които оказват сериозно влияние за намаляването
на добивите. Открито и аргументирано посочва и една от субективните
причини – хищническото отношение на розотърговците към тази традиционна за нашата страна култура.
Изтощен и вече на предела на силите си, макар и болен от гръдна
жаба, Никола Пушкаров продължава да откликва на нуждите на хората.
По молба на жители на тогавашното с. Лъджене – днес квартал на Велинград, през 1942 г. той открива там топлите минерални извори за
построения тогава Учителски санаториум. Същата година оказва сериозна подкрепа при пускането в работа на тебеширено-варовото производство в гр. Сливница, Софийско.
Едновременно с това се ангажира с работа и в редица обществени
организации, водеща сред които е пирдопската земляческа дружба “Бобьовица” в столицата. Като главен редактор, заедно с младежите Иван
Ненов, Веселин Андреев и Георги Лозанов участва в подготовката на
материалите и списването на в. “Средногорска мисъл” – двуседмичник
за стопанство, култура и просветен живот, както е отбелязано в издателското каре. Пушкаров подготвя програмната статия “Нашите задачи” за
първия му брой. Неговият дом е и мястото, където се събира редакционният колектив. Участва в редакционния съвет, съставен към читалището в родния му град, по издаването на книгата на Методи Стоянов
“Пирдоп в миналото и сега”, помага на млади свои съграждани със
средства, въпреки че и самият той има нужда от тях52.
Пушкаров поема и много други отговорности в помощ на свои
приятели, на пирдопчани, близки и роднини, на познати, които изпълнява добросъвестно и коректно, посещавайки различни държавни учреждения и институции, за да ги снабди с нужните им документи. “Като
че ли нарочно този род ангажименти се сипяха върху него, а той не можеше да пренебрегне в такива случаи никого” – съобщава след години
неговият ученик, дългогодишен сътрудник и приятел акад. Михаил Димитров. Много тежко и с трайни последствия за психическото и физическото му състояние се отразява Втората световна война и особено на163
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падението на Вермахта над Съветския съюз – “Откакто е започнала
войната срещу Русия, Никола нито говори, нито спи нощем” – говори за
него съпругата му Славка Пушкарова53. През 1942 г. състоянието му се
влошава, но той продължава да работи и да престоява с часове на писалищната маса, изключително трудолюбив, отдаден на науката, на народополезната дейност и хората около себе си. До последния си ден, когато го намират близките му – седнал на стола, но не преклонил глава нито пред трудностите и изпитанията, които го следват през целия му път
по земята българска, на която посвещава живота си, нито пред смъртта.
Пионерът на почвоведската наука в България умира на 19 февруари 1943 г. в София54. Изключително добросъвестен и коректен учен,
признание за постигнатото от него и епохалността на делото му оценяват учениците и следовниците му. Над 80 са научните трудове на Никола Пушкаров, посветени на почвеното разнообразие у нас и как то трябва да се използва. Главната заслуга на Никола Пушкаров е организиране
на първите почвено-картографски изследвания в България. С неговия
личен труд до 30-те години на ХХ в. е извършена колосалната работа по
привеждане в известност на типовете почви и тяхното географско разпространение на територията на страната. Това допринася и за определяне на специфичния агрономически подход към експлоатацията им. Той
създава и цикъл научни дисциплини, които и сега са сред изучаваните
във висшите учебни заведения, а създаденият през 1948 г. Научноизследователския институт по почви и почвознание у нас носи неговото
име. Затова с основание днес си припомняме за човека, тръгнал от Пирдоп и достигнал до средите на едни от най-уважаваните наши родолюбци, патриоти, учители, общественици и учени от своето време. По достойнство оценен и почитан и от днешните му съграждани и научната
почвоведска общност в България и света.
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снимка е публикуван във февруарския брой на сп. “Природа и наука”, което излиза много скоро след това. – Вж. Год. XIII (1942 – 1943), кн. 6, с. 73 – 74. Същото се посочва и в: Никола Петков Пушкаров 1874 – 1943. Биобиблиография, с.
25. Като се има предвид, че изданието е подготвено със съдействието и помощта
на съпругата на почвоведа Славка Пушкарова и на брат му Александър, едва ли
е възможно да бъде допусната грешка в датирането на събитието. Вж още и в:
Кратка българска енциклопедия. Т. 4. С., 1967, с. 294 – 295.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проф. Методи Теохаров
Златишко-Пирдопското поле и околността се характеризират с разпространението на почви с различен стадий на развитие – от примитивни до нормално развити. Те са образувани през различни геоложки периоди и се отличават с различна възраст, характеристика и плодородие.
Почвите са твърде разнообразни, а това разнообразие определя и многото проблеми, които съществуват в тях и в условията и факторите, които ги формират. Съвременните физико-географски и висококотловинни
условия дават съществено отражение върху техния статус и останалите
агроекологични характеристики. Колкото и Балканът да омекотява отрицателните прояви, периодично проявяващият се екстремен характер
на климатичния фактор съществено се отразява върху развитието на
процеси на деградация върху почвената и растителна покривка и акумулацията на едрочастични (каменисти) или финочастични (глинести)
наноси от околните планини. Това рязко намалява биопродуктивния им
потенциал и те се нуждаят от постоянно повишаване и подържане на
тяхното плодородие. Много често се редуват сухи с влажни години, което определя непостоянния характер на климата. Сушата по-остро се
чувства в южната част на котловината, докато в северната по-често вали, но последната страда от зимните студове и късните пролетни слани,
които определят по-бедната културна растителност на района и са причина за честото компрометиране на селскостопанската продукция.
Според проф. М. Теохаров и д-р Б.Христов, почвите, с изключение
на ливадните разновидности, общо могат да се определят като слабо до
средно запасени с органично вещество и хранителни елементи. Голяма
част от тях са бедни, кисели, фрагментарни (особено в конусите), тежки, глинести по механичен състав, с лоши физико-механични и физикохимични свойства, трудни за обработка. Неблагоприятните им свойства
и качества изискват от земеделските производители да влагат много повече усилия и средства за получаването на нормални добиви, което значително оскъпява техния труд. Почвено-климатичните условия са един
от факторите, които ограничават провеждането на едно по-модерно земеделие. Независимо от всичко, почвите на Златишко-Пирдопското поле и околността остават основен ресурс за решаване в значителна сте167
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пен на продоволствения проблем в района. В тази връзка развитието на
ливадарството, фуражното производство, картофопроизводството, животновъдството, етерично-масленото производство ще продължат да
бъдат приоритетни отрасли за селското стопанство в ЗлатишкоПирдопското поле. Отглеждането на пчели, алтернативни – черупкови
култури (орехи – студоустойчиви и лешници), арония и влакнодаен лен,
е перспективна и печеливша дейност и тя трябва да намери място в поминъка на този край.
Направената бонитетна оценка на агроекологичните условия от
доц. В. Кръстева и колектив показва възможността да се отглеждат важни селскостопански култури.
Според агрономическата пригодност на почвите и земите по бонитетни групи, традиционни и перспективни култури се явяват следните:
пшеница, ръж, рапица, картофи, царевица, лен, малини, череши, сливи,
ябълки, лешници, орехи, лавандула, ливади и пасища.
Чрез ползването на Географски информационни системи са съставени карти по култури, на които е показано местоположението на земите по степен на пригодност. Картите са удобни за ползване от земеделските стопани, тъй като там ясно е показано местоположението на „Много добри земи”, „Добри земи”, „Средно добри земи”, „Лоши земи” и
„Непригодни земи” за отглеждане на определните култури.
Най-голям интерес за селскостопанските производители представляват площите заети от „Много добри” и „Добри земи” за представените култури
„Много добрите земи” (с бонитетна оценка 80 – 100 бала) за отглеждане на лешници са на площ от 3734 ha, лен 3135 ha, орехи 2695 ha, ливади
и пасища 2772 ha, пшеница и рапица 2683 ha. Незначителни са площите на
„Много добрите земи” за отглеждане на сливи 47 ha, череши 13 ha, лавандула 13 ha. В района няма площи, които да спадат към групата на „Много
добри земи” за отглеждане на картофи, царевица, малини и ябълки.
Към групата на „Добрите земи” (с бонитетна оценка 80 – 100 бала)
се обособяват големи площи подходящи за сливови насаждения 7971
ha, картофи 6697 ha, пасища и ливади 5301 ha, лен 4648 ha, пшеница и
рапица 4626 ha, лешници 3805 ha, малини 3457 ha, череши 3445 ha , лавандула 3062 ha, ябълки 2962 ha и орехи 2061 ha.
Предоставена е информация за разпределението на земите по класове и подкласове земи по пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване в Златишко-Пирдопското поле. Земите с найвисока пригодност, подходящи за различно стопанско ползване, без ограничаващи фактори I, II и III клас са само 9 % от общата площ; 4.4 %
168
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заемат земи IV клас по пригодност без ограничаващ фактор, а делът на
земите IV категория, но с ограничаващи фактори (ерозия, плитки, каменисти, заблатени и засолени) е 1.6 %. Най-висок е делът на VIII категория земи 73,3 %, а общо групата земи със силно ограничено ползване
(V, VI, VII и VIII клас) заемат 88% от общата площ. Основна причина за
това се явяват постоянно протичащите ерозионни и деградационни
процеси.
Съвместяването на информацията за начина на трайно ползване на
земите в района с действителния риск от водна ерозия в ГИС формат,
позволява класифициране на земите по пригодност за ефективно стопанско и противоерозионно ползване и обосновава необходимостта от
прилагане на мерки за защита на почвата от ерозия. Картата с отбелязани класове земи по пригодност и индекс, който оказва типа на ограниченията (k - каменистост; s – плитки почви и др.), ясно показва местата,
на които се налага прилагане на противоерозионна агротехника или
други почвозащитни мерки .
От земите, подходящи за различно стопанско ползване, без ограничаващи фактори в района няма I клас, а II и III клас съставляват едва
2.9% от общата площ. Земите с ограничено ползване (IV клас) са 11%.
Подходящи са за отглеждане предимно на култури със слята повърхност и многогодишни треви. Наличието на ограничения – 0,6% от
площта на IV клас земи - редуцират избора на растения. Плитките почви налагат отглеждането на окопни култури да се сведе до минимум.
Най-висок е делът на земи VII клас – 51%, които не са пригодни за
земеделско производство. Земите са върху много стръмни склонове, със
силно ерозирани и опороени почви. Подходящи са само за пасищни и
горски площи, но най-често затревяването и залесяването са възможни
само след прилагане на допълнителни почвозащитни мерки. Делът на
земите със силно ограничено ползване (V, VI, VII и VIII клас) е общо
86.1% от територията на района.
С цел да се ограничи разрушителното действие на плоскостната
водна ерозия върху земеделските земи на територията на ЗлатишкоПирдопската поле се препоръчват комплекс от различни противоерозионни практики от проф. Св. Русева и колектив. Процентното участие на
всяка една противоерозионна мярка е определено в зависимост от конкретните теренни и климатични особености на района, но преди всичко
от степента на действителен ерозионен риск и начина на земеползване.
За ниви, разположени върху площи със слаб и слаб до умерен ерозионен риск при наклон 0-3°, се препоръчват полски сеитбообращения,
които са лесно приложима противоерозионна практика, но със значите169
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лен почвозащитен и агротехнически ефект. При по-големи наклони 3-6°
и 6-9°, освен почвозащитни сеитбообращения се препоръчват още
тревни буферни ивици и засяване на зимни предкултури. При ниви с
умерен ерозионен риск в зависимост от наклона комплексът включва
същите противоерозионни практики, но с по-висок процент на участие.
При земи с наклон 12-15° и над 15° се препоръчва цялостно противоерозионно затревяване.
Противоерозионните мерки за ограничаване на ерозията в пасищата са представени от подобрителни мероприятия, които се определят от
състоянието на пасището и могат да се разделят основно на следните
практики: основно подобряване на ерозираните пасища чрез разораване
и торене; повърхностно подобряване на пасищата чрез частично подсяване на оголени, лишени от трева площи; почистване от камъни и храсти и др. и цялостно затревяване за земи с много висок ерозионен риск,
много големи наклони и непригодни за друг вид ползване.
Анализът на проведените мероприятия за борба с ерозията в Златишко-Пирдопския район от проф. Ив. Маринов показва липса на системност и последователност при планиране, проектиране и провеждане
на дейностите за ограничаване на ерозията и на риска от наводнения. В
по-голямата си част тези дейности са подчинени на неотложна необходимост. Започналите в началото на миналия век мероприятия са свързани с овладване на силно ерозираните земи в региона, а по-късно - с ограничаване затлачването на язовир Тополница. За последното е разработен специален проект за борба с ерозията, в рамките на който са изградени много съоръжения и са залесени ерозирани земи. През 80-те години на миналия век е работено в отделни поройни водни течения с
финансиране от Медодобивния комбинат. В последните години са изграждани укрепителни съоръжения и аварийно са възстановявани корита
на някои от водните течения с цел предотвратяване на наводнения. В
направения аналзи и резултатите от тях за целия над 100 годишен период, се вижда, че няма достатъчно данни за да се оформи цялостната
картина за проведените противоерозионни мероприятия и за резултатите от тях. В определените поройни водосбори във района на ТП “Държавно горско стопанство Пирдоп” не са предвидени нови противоерозионни мероприятия, а и държавата на този етап отделя незначителни
средства за такава дейност. Несъмнено обстановката в района по отношение развитие на ерозионни процеси се е променила коренно и лесовъдската колегия отчита добри резултати, след един продължителен период на залесяване и противоерозионни. Опитът обаче показва, че не
трябва да се спира с тези дейности до тук, а е необходимо да се про170
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веждат перманентни проучвания във вече овладяните поройни водосбори за да се определят и по възможност провеждат необходимите дейности за поддържане на добра водорегулираща роля на горите и стабилно състояние на изградените технически съоръжения. Ето защо смятаме за необходимо следното:
• провеждане на комплексни проучвания в Златишко-Пирдопския
район за установяване местоположението и сегашното състояние на изградени технически съоръжения (баражи и прагове) във всички притоци на р. Тополница, както и състоянието и ефекта от противоерозионните култури;
• съставяне на регистър и картиране на проведените технически
(баражи, прагове, корекции и др.) и биологически (залесяване на ерозирани земи и задбаражни наноси) мероприятия;
• да се направи оценка на риска от проявление на ерозията в планинската част на региона и се определят необходимите дейности за
поддържане на съществуващите съоръжения и евентуалната необходимост от изграждане на нови такива и провеждане на нови залесявания с
противоерозионна цел;
• да се оцени риска от наводнения в населените места, вкл. оценка
на евентуалните последици за околната среда и населението, предвид
изнасяне и наслагване на замърсени почви и наноси.
За изпълнение на част от тези задачи може да се приложи Методиката за изготвяне на Национална дългосрочна програма за защита от
ерозия и порои в горския фонд, приета за внедряване от Изпълнителната агенция по горите и разработена от проф. Маринов и др. 2007).
Една от основните структурните политики за развитие на България
за периода до 2020 г. е „Насърчаване на адаптацията към изменението
на климата и превенцията и управлението на риска”. Българските райони са оценени като едни от най-уязвимите в Европейския съюз пред
глобалните климатични предизвикателства. Основните рискове, свързани с климатичните изменения, са засушаванията, процесите на ускорена
ерозия и наводненията. Решаването на поставените по-горе задачи ще
доведе до вземане на правилни управленчески решения за предотвратяване и ограничаване на тези рискове.
Проф. Динев разработва Методични подходи и система за проучване, оценка на риска и избор на ремедиационна стратегия при дифузно
замърсяване с тежки метали. Той предлага начини за съставяне на проект за фиторемедиация и подходящи растителни видове, които макар и
нетрадиционни, имат положителен фиторемедиационен ефект. Разработена е примерна схемаза оценка на необходимостта от използване на
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растения със синхронизирани стъпки за постигане на оптимален ефект
при ремедиация на техногенно повлияни почви. Същевременно са описани проведените опити с люцерна и зеленчукови култури в района на
Аграрната гимназия на гр. Златица, използваните подходящи мелиоранти за неутрализиране на замърсяването в почвите. Оценено е качеството
на растителната продукция. Допълнително е извършен лизиметричен
експеримент за изследване на почвения разтвор и лизиметричните води.
Като цяло проведените изследвания и опити, разработените модели и
препоръчаните ремедиационни практики представляват една цялостна
система, която е приложима във всички горещи точки на ЗлатишкоПирдопското поле.
От проведените агрохимични и мелиоративни изследвания от
проф. Св. Маринова и доц. Е. Златарева се констатира замърсяване и
вкисляване на почвите само в орния слой-0-30 см., а под тази дълбочина почвите имат близки до нормалните химични и агрохимични свойства. Установено е, че от всички мелиориращи средства за повишаване
плодородието на замърсените почви най-ефективно и с найпродължително действие е самостоятелното варуване с пепелина.
При растителната продукция се наблюдава замърсяване с мед при
всички надземни части от растенията, което вероятно става по аерозолен път. Сламата на житните – пшеница, ръж, ечемик, както и целите
стъбла на силажната царевица са силно замърсени с токсични количества мед.
Зърното на пшеницата, както и картофите не акумулират високи
количества мед, вредни за здравето на човека. В района около Медодобивния комбинат трябва да се дава превес на кореноплодните и клубеноплодни култури.
За подобряване и възстановяване плодородието на замърсените
почви е необходимо мониторинговите изследвания за степента на замърсяване с мед да продължат.
Препоръчва се да се извърши реализиране на предложените от нас
технологични решения, получени в резултат на дългогодишни вегетационни и полски експерименти.
За целта могат да се използват възможностите за финансиране от
Европейски програми, свързани с опазване на околната среда и възстановяване плодородието на почвите.
За даване на примерни норми на торене доц. З.Петкова отчита и
характеризира особеностите на почвените различия и запасеността на
почвата с хранителни вещества. Тези норми се съобразяват с предшественика, сорта, планирания добив и други. Важно условие за максимален
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ефект от торовете има времето и начина на внасянето им. За всички
култури цялото количество фосфорни и калиеви торове трябва да се
внася преди основната и предсеитбена оран. Доказано е, че фосфорът
от суперфосфата, когато е заоран на по-голяма дълбочина се усвоява подобре от растенията. Постъпването на фосфора и калия в растенията
става по-бързо, когато нивото на азотното хранене е сравнително високо, от което следва, че най-ефективно е комбинираното торене за постигане на оптимален хранителен режим за растенията. Най-новите данни
от изведените опити дават основание да препоръчваме за есенните
житни култури азотните торове да се внасят двукратно.
Тъй като са слабо до средно запасени с хранителни елементи и органично вещество за доброто управление на селскостопанското производство е необходимо да се постигне положителен баланс на хумуса в
обработваемите земи. Това е възможно само чрез системно органично
торене в съчетание с оптимални норми минерални торове за осигуряване на благоприятен хранителен режим за отглежданите култури. Трябва
да помним и прилагаме добрите практики, свързани с пълно оползотворяване на органичните отпадъци от селското стопанство и животновъдството като сме максимално ангажирани за опазването на околната среда и поддържането на устойчиво развитие. Затова е много важно насърчаването на ресурсната ефективност. Нивото на ресурсна ефективност в
България остава подчертано ниско в сравнение с другите страни-членки
на ЕС. Затова третирането и използването на отпадъците са приоритет в
Оперативна Програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. Компостирането на
органичните отпадъци и използването на компостите в селското стопанство е възможност за оползотворяването и рециклирането им и е
добра практика за запазване и повишаване на основното качество на
почвата – нейното плодородие.
Ползвайки агрохимическата карта и приложените указания и таблици с примерни норми на торене, селскстопанските специалисти трябва съвсем конкретно да ги прилагат, като отчитат местните почвеноклиматични условия.
Направеният анализ от инж. В.Кънчева показва, че екологичното
състояние по поречието на р. Тополница и на напоителна система „Тополница“ е променливо и се дължи на въздействията от замърсяване от
промишлеността, селското стопанство и заустване на отпадни битови
води в реката и притоците й.
За периода до 1999 г. по данни на проект „Water Quality Protection
and Management in the Maritza River Basin Diagnostic Study of the
Nature,Magnitude and Sources of Water Pollution in the Basin of Maritza
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River and its Tributaries“ са установени замърсявания:
За района на общините Пирдоп и Златица е доказано замърсяване с
тежки метали на почвите, вследствие на което продукцията от тези
площи е намаляла с 30% до 70%. С най-висока степен на замърсяване
са били фуражните култури от землищата на Пирдоп, Златица, с. Антон
и с. Челопеч.
По данни на Върлев и др. (1998), в поливните площи под яз. Тополница също има установено замърсяване с тежки метали. Количеството на арсен надхвърля над 4 пъти ПДК в оризищата над Пазарджик.
През 1990 г. поради особено високото замърсяване на водите в яз. „Тополница“ с тежки метали е било забранено ползването им за поливни
цели.
Анализът на екологичното състояние на реките в района показва,
че вследствие на заустването на отпадъчните води от населените места
Панагюрище, Стрелча и други села. се наблюдава повишение на биогенните елементи /азот, фосфор/. Изместващи физико-химични показатели са: БПК5, азот амониев, азот нитритен, ортофосфати, азот общ,
фосфор общ и манган.
През 2010 г. е установено аварийно залпово замърсяване с метални
йони /мед, манган и желязо/ на р.Банска Луда Яна в района на с. Баня,
общ. Панагюрище от „Асарел Медет”АД, като източникът веднага е локализиран. Дадени са конкретни предписания за изготвяне на програма
за възстановителни дейности и мероприятия. В пункта на р. Тополница
при с. Драгор след вливане на р. Елшишка се констатира отклонение от
СКОС по показател мед, а в пункта устие на р. Елшишка-отклонение по
показател мед и манган. Причина за наднормено замърсяване с органика и биогенни елементи при аварийна ситуация са свинеферма” Свиком”, птицеферми и др. По препоръки на Гаджалска и др. (2014), проблемът може да бъде решен с изграждане на ПСОВ в населените места и
ЛПСОВ на предприятията в района.
Според Плана за управление на речните басейни до 2021 г. съществува замърсяване от стари минно-добивни съоръжения, процесът на
рекултивация и пречистване на отпадъчните води е много бавен, а в някои случаи – технически невъзможен. Въпреки, че при някои от водните
тела отклоненията от добро състояние не са големи (умерено екологично състояние), на практика е невъзможно да се ограничи въздействието
от старите щети, нанесени от минно-добивни дейности.
Напоителни системи-ЕАД, клон „Тополница“ провеждат собствен
мониторинг в някой основни канали на напоителната система за периода 2007-2011 год. Няма установено превишаване на пределно допусти174
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мите концентрации на тежки метали. Данните обаче не се отнасят всяка
година за едни и същи пунктове, а са в зависимост от работещите през
сезона канали. Водните проби са по 2-3 на година за цялата напоителна
система
По поречието на р. Тополница и в напоителна система „Тополница“
съществува потенциална опасност от замърсяване на водите и почвите
и съответно риск за здравето на човека. Данните от ПУРБ и Оперативна
програма „Околна среда“ сочат наличие на замърсяване с тежки метали
в района и възможните източници. Но досега не са представени конкретни стойности на тези замърсявания и реалния риск от тях.
Поради тази причина е подходящо да се направи по-подробно изследване в района, за да се установят конкретните източници на замърсяване, концентрациите на замърсяващите вещества в различни периоди на годината и да се определят товарите им. Необходимо е да се състави база данни с местата на съществуващите мониторингови пунктове
за следене от НАСЕМ, както на установените в тях замърсявания на водите и почвите. Трябва да се изгради нова мрежа с пунктове за локален
мониторинг за по-точно определяне на разпределението на замърсяванията и самопречистващата способност на реката. Това ще позволи да
бъдат разработени необходимите мерки и приложени дейности при напояване на земеделските култури да се ограничава риска от замърсяване.
В книгата е включен доклада на д-р Иванов, уредник на музей
„Луканова къща” в гр. Пирдоп, „Страници от биографията на Никола
Пушкаров (1974-1943)”. Д-р Иванов изследва и представя нови исторически факти за бореца за национално обединение и независимост и
учения с национална значимост, чието дело винаги е било в защита и
полза на българския народ.
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