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ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ
1.8. КЛИМАТ
1.8.1. Фактори за формиране на местния климат
⇒
Местоположение на Парка според климатичното райониране на България
Територията на НП „Пирин” е разположена на 410 с.г.ш, което е основният фактор,
обезпечаващ постъпващото количество слънчева радиация на горната граница на
атмосферата, и съответно – зонално обусловените черти на климата по тези места. Паркът
попада в континентално-средиземноморската климатична област на страната. Найхарактерните белези на климата в областта, в сравнение с тези, в останалите две климатични
области на България – умерено-континенталната и преходно-континенталната, са потоплото лято и по-меката зима, по-малката годишна температурна амплитуда, есеннозимният максимум на валежите, както и липсата на ежегодна устойчива снежна покривка в
извънпланинските райони на областта.
Паркът е разположен основно в Пиринския климатичен район на континенталносредиземноморската климатична област, но част от неговата територия преминава и в
Средноместенския климатичен район на областта (фиг.1). В Пиринския район се проявяват
всички особености на планинския климат, с тази разлика, че температурите на въздуха,
особено по югозападните склонове на планината, са по-високи от тези, на същите
надморски височини в други планини. Средноместенският район, чрез своята отвореност на
юг, позволява нахлуване на средиземноморски въздушни маси, макар и в по-малка степен,
отколкото по долината на р.Струма. Последната попада в климатичния район „Долна
Струма”, граничещ с Пирин от югозапад, и оказва важно влияние върху формирането на
климата по съответните прилежащи склонове на планината.

граница на парка
Фиг.1. Картосхема на климатичните райони (част от континентално-средиземноморската
климатична област на страната), в които попада територията на НП „Пирин”: 3 –
климатичен район „Пирин”; 5 – климатичен район „Средна Места” (модиф. схема по: Ст.
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Велев, Климатично райониране. В: География на България. Физическа и социалноикономическа география (ред.И.Копралев и др.), София, 2002)
⇒
Влияние на континенталния и средиземноморския климат върху формирането
на местния климат
Най-специфичният белег на климата в България е неговата преходност между
умерения и средиземноморския климат. Границата между умерено-континенталната и
преходно-континенталната климатична област минава по северните склонове на Рила
планина, а между преходно-континенталната и континентално-средиземноморската област –
по нейните южни склонове, в непосредствено съседство с Пирин. Характеристиките му
зависят от количеството на постъпващата слънчева радиация, както и от спецификата на
атмосферната циркулация, в системата на общия атмосферен пренос.
Общият атмосферен пренос, чрез системата на основните барични центрове,
обуславя преноса на различни въздушни маси към територията на страната, и съответно на
района. От основно значение са баричните центрове Исландски и Западносредиземноморски
минимум, както и Азорски и Източноевропейски максимум. Излъчваните от Исландския
минимум Атлантически циклони слагат отпечатък върху климата в района към края на
пролетта и началото на лятото. Тогава настъпващите хладни въздушни маси са неустойчиви,
с голям вертикален температурен градиент и мощни конвективни движение, предизвикващи
значителни извалявания. Средиземноморските циклони, свързани основно със
Западносредиземноморския минимум, се образуват най-често през студеното полугодие, с
максимум от декември до януари, обуславяйки съответни валежни максимуми и мека зима в
района. Азорският и Източноевропейският максимуми са области с високо атмосферно
налягане (антициклони), които оказват влияние върху климата главно през лятото и зимата,
и по-рядко през преходните сезони. В зависимост от сезона и от температурата на въздуха в
антициклоните времето е сухо, ясно и студено през зимата и ясно и топло през лятото.
⇒
Влияние на елементите на релефа върху климата в парка
Релефът на Национален парк “Пирин” се отличава с алпийски характер – силна
разчлененост, големи наклони, високи била и дълбоки речни долини. Снежната граница
достига до 2200-2300 м н.в. Под нея се спускат ледникови долини с характерния за тях Uобразен напречен профил. В най-високата част на парка се наблюдават карстови форми на
релефа. По дъната на циркусите са оформени десетки понори, пропасти и пещери.
Влиянието на релефа върху времето и климата обуславя азоналните черти на климата
и се свързва най-често с надморската височина. Наред с това, важно значение има формата
на релефа, експозицията и наклона на склоновете, разчленеността, положението спрямо
атмосферния пренос и др.
Надморската височина и характеристиките на склоновете (експозиция и наклон) са
параметри, оказващи влияние върху климата главно при позитивни орографски форми. При
негативните форми на релефа (котловини, речни долини и др.) първостепенно значение
имат дълбочината спрямо оградните височини и степента на орографската им затвореност,
влияещи върху формирането на някои видове температурни инверсии. Негативните земни
форми създават условия за задържане на относително по-студен въздух и целогодишна
проява на инверсии. В редица случаи влиянието на негативните форми на релефа върху
климата, може да се окаже по-силно от това, на надморската височина. Инверсните
състояния са свързани със значително насищане на приземната атмосфера с примеси от
различен характер. Това провокира образуването на мъгли в подобни форми, които са 2
пъти по-многобройни, в сравнение с останалите части на района.
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Особено важни за времето и климата в района са размерите и ориентацията на
орографските форми по отношение на преобладаващите въздушни течения. Те са
препятствие за нахлуването и разпространението на студени въздушни маси.
Едновременно с това, те имат важна роля за разпределението на валежите при тези
нахлувания.
Релефът е изключително важен за формирането на местна атмосферна циркулация.
Планинската преграда променя посоката и скоростта на въздушните потоци и създава
предпоставки за образуването на т. нар. катабатични (падащи) ветрове по подножните
склонове. Фьонът е често явление по северните и североизточни части на района. Във
всички речни долини посоката на вятъра се определя от направлението на долината.
Повсеместна е и проявата на планинско-долинните ветрове, които са характерен елемент на
местния климат през топлото полугодие. В затворените котловини се наблюдава най-голяма
честота на тихо време, което е главна предпоставка за радиационно изстиване и за
температурни инверсии.
1.8.2. Елементи на климата
⇒
Температура на въздуха – средни месечни, средна годишна, амплитуди и др.
Температурният режим, обусловен от радиационните и циркулационните фактори, се
оказва сложно повлиян и от въздействието на разнообразно съчетаните релефни форми,
склонове с различен наклон и ориентация, почвена и растителна покривка, а също и от
режима на останалите климатични елементи.
Годишната температура на въздуха в Пирин се изменя от 9.9 – 8.30С в
нископланинската част (поясът 800-1000 м), до 5.9 – 4.9 0С в среднопланинската част (14001600 м), и 1.0 – 0.6 0С в най-високите части (над 2800 м). Най студен месец е януари, със
средна температура от минус 2.30С на 1000 м до минус 6.10С на 2900. Най-топли месеци са
юли и август със средна месечна температура около 17-180С на 1000 м до 8-90С на 2900 м
(фиг.3 – в приложенията).
Средномесечните минимуми са подчертано отрицателни през зимата (х. Вихрен –
минус 80С) и положителни през лятото (х. Вихрен – 80С). Летните средномесечни
максимуми са в границите 25-270С, 19-230С и 15- 180С, съответно за ниския, средния и
високия планински пояс.
Годишният ход на температурната амплитуда е с минимум през декември и януари
(когато облачността е най-голяма) и максимум през юли и август (когато облачносстта е
най-малка). С увеличаване на надморската височина над 1000 м температурата се понижава
по-силно през лятото и по-слабо през зимата, поради което годишната амплитуда е по-малка
в по-високите части на планината.
Денонощната температурна амплитуда намалява от около 11.00С средно годишно при
Банско до 6.70С при х.Вихрен. Тя е най-значителна през летните месеци и в по-ниските
части на планината, и намалява през зимата, и към по-високите планински части.
Денонощният ход на температурата е с минимум в часовете преди изгрев слънце (7-8 часá
през зимните и 4-5 часá за летните месеци) и с максимум в следобедните часове (13-15 часá).
В района на Пирин е налице съществена разлика в средните годишни температури на
двата планински макросклона – североизточен и югозападен, възлизаща средно на 1.40С.
(фиг.2). Тази разлика е най-изразителна между 1200 и 1800 м н.в., достигайки своя
максимум (2.20С ср.год.) на 1400 м н.в. В сезонен аспект по-значителни са температурните
различия между двата планински макросклона през лятото (м.юли 1.9 0С - ср. за целия
височинен профил; 2.9 0С - за 1400 м н.в.), в сравнение със зимата (м.декември 1.1 0С ср. за
профила; 0.1 0С - над 2800 м н.в.).
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Фиг.4 .Температурни разлики (ΔT) между североизточния и югозападния макросклон на
Пирин
⇒
Валежи – годишна сума, месечно разпределение и др.
С увеличаване на надморската височина валежите в Пирин нарастват. Интересна
особеност е, че вертикалният градиент на нарастване е добре изразен до определена
надморска височина, след което намалява или напълно изчезва. Тази зависимост е валидна,
дори при отчитане на факта, че по планинските върхове голям процент от валежа е от сняг и
силните ветрове отвяват значителни количества от него, които не могат да бъдат измерени.
Годишните валежи в Пирин се изменят в границите от 600-700 мм в
нископланинските и до 1000-1300 мм във високите части на планината. Разликите между
североизточния и югозападния планински макросклон намаляват с увеличаване на
надморската височина. Така напр. на 800 м н.в. тези разлики са над 300 мм, а над 1800 м н.в.
те са около и под 50 мм (фиг.3). По наветрените и подветрените склонове едни и същи
валежни количества падат на различна надморска височина. Така на височина 600-700 м
зимните валежи по южните склонове са около 200 мм, докато същите количества по
северните склонове на планината падат на около 1000 м.

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

95

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“
1400

1200
по данни за
Струмските
водосборни
басейни на
Пирин

Р (сума, мм)

1000

по данни за
Местенските
водосборни
басейни на
Пирин

800

600

по данни от
мет. и дъжд
пунктове в
цялата
планина и
прилежащите
и земи

400

200

0
800

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
надм.вис. (м)

Фиг.5. Височинно изменение на средния годишен валеж (Р) по различни макросклонови
профили на Пирин
Вътрешногодишното разпределение на валежите в Пирин се обуславя до голяма
степен от взаимодействието между средиземноморското и умерено-континенталното
климатично влияние. Най-изобилни са късно-есенните и зимните валежи, а най-малко
валежи падат през лятото. Т.напр. в ст. Банско през зимата падат около 30% от годишната
валежна сума, през есента – 26%, през пролетта – 24% и през лятото – 19-20%. Вторичният
максимум на валежите е през май-юни, а вторичният минимум – през февруари. Като
правило през зимния сезон, когато поради специфичните синоптични обстановки доминират
нахлуващите от юг и югозапад влагоносни въздушни маси, южните планински склонове, в
случая срещуветрени, се отличават с по-големи валежни количества. Обратно, северните
склонове са подветрени и по тях валежите са по-малки.
Годишната амплитуда на валежите също до голяма степен се влияе от изложението.
Тя е по-малка в сравнение с останалите планини и е 2-6% от годишната валежна сума, само
в най-високите части достига до 10%.
Максималният денонощен валеж се изменя в широки граници и зависи от
изложението на склоновете и от сезона. Средните максимални валежи са 30-50 мм, като в
отделни години количеството паднал валеж за едно денонощие може да достигне 100, дори
200 мм, главно през пролетта и началото на лятото, както и през ноември-декември.
Средно през годината вали в 80-90 дни, но в отделни валежни години - и до 150 дни. За
разлика от месечната сума на валежите, тази характеристика почти не се влияе от
надморската височина. Най-много валежни дни има през май и ноември, около 10-15, а наймалко през август-септември - 5-8.
През декември, януари и февруари в 50-70% от тези дни валежите са от сняг, а във
високите части на планината тези валежи са изключително от сняг. На височини над 1800 м
през април и ноември броят на дните със сняг е около 50-60% от общия брой на дни с валеж.
Броят на дни с валеж от сняг е много по-висок по северните и североизточните склонове на
Пирин, в сравнение със западните и югозападните. Така напр. в Сандански средният брой на
дни със снеговалеж е около 10, в по-високата Разложка котловина – около 20, а във високите
части на Пирин над Банско – 100-120.
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Влажност на въздуха
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него. Главните
източници на водни пари във въздушните маси, нахлуващи над района, са Атлантическият
океан и Средиземно море.
Пъргавината на водните пари зависи от температурата на въздуха и затова има ясно
изразен годишен ход – миниму през януари и максимум през юли. Средната годишна
пъргавина на водните пари в нископланинската част на Пирин е около 9 hPa, през януари –
средно около 5 hPa, а през юли – ср. около 14 hPa. С увеличаване на надморската височина
стойностите рязко намаляват през всички сезони и по билото средно годишно те са около 4
hPa, с максимум около 7 hPa и минимум около 2-3 hPa. Пролетта се характеризира с пониски стойности, в сравнение с есента, тъй като разходът на топлина за нагряване на
подстилащата повърхнина е по-голям, което е причина за намаляване на изпарението.
Относителната влажност, индикираща степента на наситеност на въздуха с водни
пари, има обратен денонощен и годишен ход спрямо този, на температурата на въздуха и
пъргавината на водните пари. Максимумът е през декември и януари, а минимумът – през
юли-август. В много случаи зимният максимум се измества към ноември, когато
овлажнената почва все още не е замръзнала и изпарението от нея е възможно. С увеличаване
на надморската височина относителната влажност нараства през всички сезони, а
амплитудата ú намалява, достигайки по високите планински части под 10%. Т.напр. в
подножието на Пирин (ст.Сандански) средната годишна относителна влажност е 66%, в
ниската планина (ст.Банско) – 72%, в средно и високо-планинските части (х.Вихрен) – 77%,
а по алпийското било – над 80% (фиг.6).
⇒
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Фиг.6. Височинно изменение на средногодишната относителна влажност (Н) в Пирин
⇒
Снежна покривка – дебелина, продължителност на снегозадържане и др.
В Пиринския район снежната покривка има важно климатично и стопанско значение. Тук тя
се формира ежегодно, но не във всички части на планината тя е устойчива (с непрекъсната
продължителност над 30 дни).
Формирането на снежна покривка най-рано започва във високопланинските части на
района – още през октомври. В средно и нископланинския пояс това се случва през ноември
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и декември. Последната снежна покривка се наблюдава в края на май и дори началото на
юни в местата с надморска нисочина над 1500-1700 м н.в., а в нископланинския пояс – края
на март. Продължителността на периода, през който е възможно образуване на снежна
покривка, се изменя с надморската височина от 2-3 до около 7 месеца. За по-ниските части
на района снежната покривка през този период е непостоянна и се топи неколкократно.
Средният годишен брой на дни със снежна покривка е твърде различен, в зависимост
от надморската височина, експозицията, формата на релефа и т.н. За Сандански този брой е
едва 2 дена средно за година (и то не всяка година), за Гоце Делчев – 17 дена, за Банско – 49
дена, а за х.Вихрен – 168 дена (Фиг. 7).
Важна характеристика на снежната покривка е нейната височина. Тя се изменя както
с надморската височина, така и през периода, през който е възможно образуването ú.
Средната максимална височина в нископланинския пояс (Банско) е през втората декада на
януари, когато достига 15-20 см. Във високата планина (х.Вихрен) това се случва през
първата-втората декада на март, с височина над 140 см. В отделни години максималната
снежна покривка може да достигне 250-350 см. В последните години, обаче, макар и с
променлив темп, се наблюдава намаляване на височината на снежната покривка (фиг.8 - в
приложенията).
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Фиг.7. Брой на дните (N) със снежна покривка по декади
⇒
Вятър – средна скорост, максимална скорост, преобладаваща посока и др.
Скорост на вятъра. Най-високи скорости на вятъра се наблюдават през студеното
полугодие, и то по високите части на планината. Това важи и за топлото полугодие, но
тогава вертикалният градиент на нарастване на скоростта с надморската височина е помалък (фиг.11 – в приложенията).
Средната годишна скорост на вятъра по североизточния макросклон на Пирин е
средно за склона 3.9m/s, с най-ниски стойности – 1.4 m/s в подножието на планината, и найвисоки стойности -8,3 m/s – по билото. Най-високи са скоростите на вятъра през зимата,
когато по билото достигат над 10 m/s средномесечно. В подножието, особено ако става
дума за затворени котловинни форми, често се наблюдават инверсионни състояния и тихо
време. Тук средната месечна скорост на вятъра през януари е 1,4 m/s. През лятото по
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високите планински части скоростта отново е най-висока, но много по-ниска - 6,2 m/s,
отколкото през зимата. В нископланинския пояс през лятото, когато липсват инверсионни
състояния, скоростта на вятъра може да бъде по-висока, отколкото през зимата.
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Фиг.8. Честота (%) на вятъра по посока
в ст. Банско

Фиг.9.Скорост (m/s) на вятъра по посока
в ст. Банско

Силните ветрове (със скорост ≥ 14 m/s) имат незначителна честота (≤ 1%) в
планинските долини (напр. по част от долините на Струма и Места) и в затворените форми
на релефа. В тези форми броят на дни със силен вятър годишно не надвишава 10. По
планинските върхове тази цифра може да достигне над 100. Най-често дните със силен
вятър се наблюдават през зимно-пролетния сезон, когато броят им е от 3 до 6 пъти повече,
отколкото през лятото и есента.
Посока на вятъра. През зимата преобладават западните и северозападните
ветрове, а във високопланинските части честа проява имат и юг-югозападните ветрове. Това
е свързано с по-трайното формиране на циклони над западното Средиземноморие и
засягането на района с различни сектори от структурата им. През пролетта преобладаващият
вятър запазва посоката си, но се увеличава честотата на южните ветрове. Поради това
процентът на случване на западните ветрове намалява до 40-50%. През лятото, наред с
активните Исландски циклони, се активизира и Азорският антициклон. В резултат на това
преобладаващи са северозападните ветрове, вкл. и по високопланинските части. Успоредно
с това съществена проява имат планинско-долинните местни ветрове. През есента
постепенно отново се увеличава честотата на запад-северозападните ветрове. Средно
годишно преобладаващите посоки на вятъра са запад-северозападни, следвани от тези, с югюгозападна компонента (СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т. 1.8.2.- фиг.9 и 10).
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Местни ветрове. В планината ветровете често могат да имат локална проява. Това
се обуславя от влиянието на многообразните релефни форми, влияещи формиращо и/или
трансформиращо на структурата на ветровия поток. Планинско-долинните местни ветрове
следват посоката на речните долини, или най-общото направление склон-подножие. Те имат
средна скорост около 3 m/s и носят прохлада и свежест през летния сезон. Фьонът е топъл,
сух и поривист южен вятър, проявяващ се по северните склонове и подножия на планината.
Скоростта му е средно около 13 m/s, но отделните пориви могат да надвишат 20 m/s.
Проявява се главно през есента, зимата и пролетта, с максимум през пролетта. Тогава
предизвиква рязко затопляне и топене на снега.
⇒
Слънчево греене
Слънчевото греене в планината има по-малка продължителност в сравнение с тази,
в извънпланинските райони, поради по-значителната облачност в планината, а за някои
места – и поради орографска закритост. Годишната продължителност на слънчевото греене
по най-високите планински части е около 1900 часа. Максимумът е през август – около 250280 часа месечно, а минимумът е през декември – около 100 часа. Тази минимална месечна
стойност е по-висока, отколкото в нископланинските места, тъй като през зимата високите
части на планината често остават над нивото на облачността. Годишната амплитуда на
продължителността на слънчевото греене е по-малка в по-високите части на планината (130150 h), в сравнение с по-ниските ú части (до 1000 м), където тя е около 180-200 h. Това се
дължи на увеличаване на продължителността на слънчевото греене през зимата и
намаляването ú през лятото.
Дневният ход на продължителността на слънчевото греене е в тясна връзка с
дневния ход на облачността. През студеното полугодие следобедите са по-слънчеви,
благодарение на ниската облачност и мъглите, които са най-често сутрин. През топлото
полугодие следобедите също са по-слънчеви, вследствие на по-ранното развитие на купеста
облачност, в сравнение с извънпланинските райони.
С ясно изразен годишен ход е броят на дните без слънце. Те са най-много през
зимата (до 15-16), а най малко - през лятото (до 9-11). В отделни планински места дните без
слънце през лятото не се случват всяка година.
Годишната сума на сумарната слънчева радиация е около 5000-6000 MJ/m2, с
минимум през зимата (декември – 220 MJ/m2) и максимум през лятото (юли – 760 MJ/m2),
когато стойностите нарастват 3-4 пъти, в сравнение със зимата.
⇒
Вегетационен период – брой дни с температура над 10° С с начало и край и др.
Периодът с устойчиво задържане на средните денонощни температури ≤00С е
извънвегетационен, зимен период по отношение на растителността. В Пирин той се
наблюдава от около 450 м н.в. нагоре. В нископланинския пояс продължителността му е
около 65-75 денонощия, в среднопланинския – около 110 денонощия, а във
високопланинския – над 200 денонощия (фиг.4 – в приложевията). От североизток на
югозапад тези стойности намаляват. Териториалните различия са по-подчертани в ниските
места на планината, а с увеличаване на надморската височина различията намаляват.
Съществен принос за това имат температурните инверсии, възникващи по-често в затворени
морфографски форми на релефа.
Периодът с устойчиво задържане на средните денонощни температури на въздуха
≥00С - обратно на извънвегетационния - обикновено се разглежда като вегетационен. В
зависимост от фазите на развитие на растенията, вегетационният период се подразделя на
периоди с устойчиво задържане на температурата на въздуха ≥50С, ≥100С и ≥150С. За
практиката особено важни са данните за т.нар. активен вегетационен период, т.е. с
температури ≥100С. С увеличаване на надморската височина неговата продължителност
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намалява. Горната граница в района, до която се наблюдава такъв период, е около 2100 м.
Над тази граница липсва период на активна вегетация, т.е. през цялата година средните
денонощни температури на въздуха са под 10 0С.
В нископланинския пояс продължителността на периода с устойчиви ср.денон.
температури на въздуха ≥100С е над 200 денонощия, а с увеличаване на надморската
височина намалява до под 70 денонощия на около 2000 м (Гара Пирин -234, Гоце Делчев184, с.Пирин-187, Банско-170, Попина лъка-147, х.Г.Делчев-115, х.Вихрен-73). При това,
важно значение има и разположението на мястото. Така например с.Пирин, разположено на
югозападния макросклон на Пирин, ограждащ широко отворената на юг долина на
р.Струма, има по-дълъг активен вегетационен период, в сравнение с Гоце Делчев, който е с
по-малка надморска височина, но с по-неблакоприятно разположение (фиг.12 – в
приложенията). Средната начална дата на преход на температурата на въздуха над ≥100С е
25 април за пояса между 800 и 1000 м н.в., и след 5 май за височини над 1000 м. За
условията на х.Вихрен тази дата е 21 юни. Средната крайна дата за устойчиво задържане на
температурата ≥100С е 15 октомври за пояса между 800 и 1000 м н.в., и след 5 октомври за
височини над 1000 м. За условията на х.Вихрен тази дата е 29 август.
Температурните суми през активния вегетационен период (≥100С) нарастват от
около 44000С (г.Пирин) в ниските части на планината до около 8000С (х.Вихрен) във
високата планина. Специално по югозападните подножия на Пирин температурните суми
през вегетационния период са едни от най-високите, в сравнение с всички останали планини
в страната.
Периодът с устойчиво задържане на ср.денон. температура на въздуха ≥150С
приблизително съвпада с т.нар. „чиста” продължителност на свободното от мраз време.
Температурните суми през този период се формират за около 6 месеца в ниските
припланински места (г. Пирин-172 дена), 3 месеца - в нископланинския пояс (Банско – 106
дена) и едва месец - в среднопланинския пояс. Над тези височини липсва устойчиво
задържане на ср.денон. температура на въздуха ≥150С. Температурните суми през периода
са около 26000С в ниските припланински места (по югозападното подножие 36000С), 18000С
на около 900-1000 м н.в. и 8000С на около 1200 м н.в.
1.8.3. Климатичви промени
Специално внимание заслужават съвременните климатични условия. Известно е,
че в продължение на хилядолетия развитието на горите е следвало естествено променящия
се климат. Тези промени са били сравнително бавни и поради това еволюцията и
адаптацията на растителните съобществата е протичала плавно. През изминалия век
средните температури в Европа са се повишили с почти 1°С и се очаква да продължат да
нарастват, като в най-оптимистичния сценарий се предвижда увеличение с около 2°С до
2100 г. (www.ipcc.ch). Повишаването на температурите, според повечето учени, се дължи на
замърсяването на въздуха. Концентрацията на така наречените парникови газове (СО2, СО,
СН4 и др.) започва подчертано да нараства от средата на 19 век. Прогнозите на редица
учени посочват, че през близките години съдържанието на СО2 е възможно да нарасне над
10 пъти и да се доближи до нивото, което е било характерно за нашата планета преди 100
млн. години.
В различните сценарии за промените на климата се посочва регионално вариране,
като всички модели подчертават, че затоплянето ще бъде най-осезаемо в Източна Европа
през зимата и в Западна и Южна Европа през лятото. Промените в температурата ще бъдат
съчетани с повишаване на средногодишното количество на валежите в Северна Европа и
понижаването им в южните региони на нашия континент. Очакваната промяна в сумите на
валежите варира значително между отделните сезони. В планинските райони се предвижда
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периодите със снежна покривка да се скъсят с няколко седмици за всеки градус повишение
на температурата на въздуха. Климатът ще стане по-променлив, с повишен риск от
екстремни прояви на времето, като продължителни суши, урагани и наводнения. Горите ще
трябва да се адаптират не само към влошените климатичните условия, но и към засиленото
им вариране.
Нараства значението и на биотичните стресори в условията на климатични
аномалии, което се дължи предимно на следните причини:

увеличават се щетите от местни горски гъбни патогени и насекомни вредители;

нахлуват нови екзотични вредители и инфекции, внесени от човека или мигрирали
по естествен път;

променя се популационната динамика на редица важни биотични сресори.
Направеният анализ на наличните многогодишни климатични данни за района на
НП Пирин ни дава освование да направим следните по-важни изводи:
1.
Многогодишните данни за температурно-валежните условия в района на парка ни
позволиха да изчислим индексите на засушаването по де Мартон и да построим
климатограмите на Валтер. Екологичният смисъл на индекса на засушаването по де Мартон
ни дава основание да причислим районите на около гр. Сандански и гр. Гоце Делчев към
зонатата с периодично възникване на трайни смущения във влагоосигуряването на
дървесните видове, а тези около гр. Банско се характеризират с проблеми свързани с
влагоосигуряването само в отделни години. Съставените климатограми на Валтер показват,
че лимитиращия фактор в анализираните райони е предимно валежния режим през
вегетационния период и стресовите периоди варират от един месец (гр. Банско – VIII), два
месеца (гр. Гоце Делчев – VIII и IX) до три месеца (гр. Сандански – VII, VIII и IX).
2.
За установяване на периодичността в климатичните аномалии през вегетационния
период използвахме графичния анализ. За тази цел промените в температурно-валежния
режим са изразени чрез индекси за летните температури на въздуха и за годишните валежни
суми. За района около гр. Банско установихме отново, че през анализирания 80-годишен
период по-голямо вариране имат валежите и ясно са очертани три продължителни
засушавания, като най-значителното е през последните две декади на миналия век. В района
около гр. Гоце Делчев също установихме три стресови периода, които са свързани предимно
с валежния режим, но са с различна динамика. Те не са с такава степен на проявление, а
втория и третия период почти се сливат. В района на гр. Сандански засушливите периоди,
които отново са три, са най-добре изразени.
3.
Във връзка с установените глобални температурни промени беше направен линеен
регресионен анализ на месечните въздушни температури за различни интервали от време
(годишен, вегетационен и зимен периоди) в района на НП „Пирин“. Целта на този анализ
беше да се установят съответните промени и резултатите показват, че има ясно изразени
тенденции в районите около гр. Банско и гр. Гоце Делчев за леко повишаване на
температурите на въздуха през годишния и зимния периоди, а така също и през
вегетационния период. Тази тенденция е най-незначителна за района около гр. Сандански.
4.
За прецизен дендрохронологичен анализ е необходимо да се използва
интерполиране на наличните климатични данни за конкретна надморската височина и
изложение в зависимост от местоположението на пробните площи. Направените проучвания
в нашата страна ни дават основание да използваме за тази цел установените зависимости за
влиянието на изложението и надморската височина върху количеството валежи в района на
проучването.
5.
Вертикалният температурен градиент за средните месечни температури на въздуха
достига своя максимум през летния сезон, когато температурните различия в зависимост от
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надморската височина са най-силно изразени. През зимния сезон промените на
температурите в зависимост от надморската височина протичат по-бавно. Това се дължи на
честите температурни инверсии и наличието на топли средиземноморски въздушни маси на
по-значителна надморска височина. Приема се, че летният температурен градиент на
средните месечни температури се изменя от 0,60 до 1,10 °C на всеки 100 метра промяна в
надморската височина, а през зимния сезон от 0,15 до 0,80 °C на всеки 100 метра промяна в
н.м.в.
1.8.3.1. Дендрохронологичен анализ
Дендрохронологичните проби за реализиране за предвидените анализи са взети с
Преслеров свредел на височина около 100 m от основата на доминиращи по височина
дървета. Те са свързани със следните дървесни видове и обекти, които формират трансекта
от хижа Вихрен до гр. Банско:

I обект (1 900 м.н.в.): мурово насаждение – 15 броя;

II обект (1 600 м.н.в.): бял бор – 9 броя и смърч – 8 броя;

III обект (1 300 м.н.в.): ела – 8 броя и бял бор – 8 броя;

IV обект (1 000 м.н.в.): бук – 12 броя, бял бор 12 броя.
Резултатите от регресионния анализ за установяване на оптимален тренд за
моделните дървета очертаха различни уравнения, дори за конкретен дървесен вид, поради
големите разлики във възрастта и промените в ранга на анализираните дървета в
съответните насаждения през растежния период. Преобладаващите регресионни уравнения
бяха полиноми от трета до шеста степен и уравнения на Weibull, като коефициентите на
детерминантност за утвърдените трендове бяха с достатъчно високи стойности (R2 ≥ 0,6).
Морфографичният анализ на индексите за радиалния прираст ясно очерта значителен
брой многогодишни (хронични) стресови периоди, които числено се характеризират със
стойности на индекса за радиалния прираст под единица (It ≤ 1). Различията при
анализираните дървесни видове са свързани със степента, броя и продължителността на
развитие на растежните депресии. Характерен общ белег за всички хронологии е ясно
изразен хроничен стресов период в края на миналия и началото на този век.
Заслужава специално внимание факта, че последната растежна депресия в еловото
насаждение е най-продължителна и е необратима в сравнение с останалите четири дървесни
вида (бук, бял бор, смърч и бяла мура). Тя започва към средата на 80-те години на миналия
век и с малки колебания продължава и до последната година (2014 г.) на анализирания
растежен период.
Многофакторният регресионен анализ ни даде възможност до изясним по-прецизно
ролята на температурните и валежните условия (по месеци) върху измененията на индексите
за радиалния прираст. Стойностите на коефициентите за детерминантност (R2 ≥ 0,6) на
получените регресионни уравнения показват, че климатичните условия играят ключова роля
за растежа на анализираните дървесни видове в района на НП Пирин.
Данните от статистическите анализи ни дават основание да твърдим, че валежните
през цялата година влияят позитивно върху основните дървесни видове в района на НП
Пирин. Данните от многофакторния регресионен анализ за влиянието на месечните
температури на въздуха открояват със значително позитивно влияние предимно месеци
свързани с вегетационния период. Останалите месеци на анализирания период оказват
несъществено и противоречиво (негативно и позитивно) влияние върху анализираните
дървесни видове.
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Важен допълнителен аргумент в полза на установената тенденция за повишаване на
температурите на въздуха в района на НП „Пирин“ е резултатът от съпоставянето на
растежните динамики на радиалните прирасти за елови насаждения на 1 600 м. н в. и 1 300
м.н.в. Радиалният прираст на еловите насаждения в двата обекта постепенно се изравнява и
след това в продължителен период от време (след 1970 г.) широчината на годишните
пръстени в насаждението, което се намира на по-голяма надморска височина (1 600 м.н.в.)
съществено превишава този показател за по-малката надморска височина (1 300 м.н.в.).
Тази промяна в динамиките на анализираните величини най-вероятно се дължи на
настъпилото нарастване на температурата на въздуха, което е влошило растежните условия
на по-малката надморска височина и са ги подобрили в горната граница на ареала на елата в
региона.
Една от важните екологични задачи е установяването на долната граница на буковия
ареал с оглед на промените в климатичните условия. Тя може да се реши чрез коефициента
на Еленберг (Ellenberg, 1988), който се определя чрез следната формула и е изчислен за НП
Пирин по данни от ХМС гр. Банско:

Q=

TVII
19,11
1000 =
1000 = 29,28
653,02
Pyear

където:
Q – коефициент на Еленберг;
TVII – средна температура за месец юли, C°;
Pyear – средни годишни валежи, mm.
При стойности на този коефициент под 20 климатичните условия са оптимални за
буковите гори. Когато те са между 20 и 30 конкурентоспособността на бука значително се
редуцира, а при стойности над 30 климатични условия са по-благоприятни за дъбовите гори
в сравнение с буковите.
1.9.

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

1.9.1. Геоложки строеж, морфография и морфометрия
Пирин планина е разположена в западната част на Рило-Родопския масив между
грабеновите долини на Струма и Места. Има посока на простиране северозапад – югоизток,
дължина около 70 km и средна ширина около 30 - 35 km. На север чрез седловината Предел
(1140 m) се свързва с Рила, а на юг чрез Парилската седловина (1170 m) - с планината
Славянка. Билото е остро, развито на 2000 – 2500 m н. в., а над него се издигат пирамидални
върхове, преработени от ледниковата дейност през плейстоцена.
Северен Пирин е най-големият (74 % от площта), най-дългият (42 km по права
линия) и най-високият дял. В него има около 60 върха с височина над 2600 m, а два над 2900
m – Вихрен и Кутело. Отличава се с типичен алпийски облик на релефа и наличие на
ледникови форми. Различията в скалната основа на Северен Пирин позволяват разделянето
му на две части: северна – мраморна и южна – гранитна. По главното мраморно било се
издигат най-високите и най-стръмните пирински върхове: първенецът Вихрен (2914 m),
Кутело (2907 m), Бански Суходол (2884 m), Баюви дупки (2820 m), Каменитица (2726 m),
Разложки Суходол (2640 m), Муратов връх (2669 m), Хвойнати връх (2635 m) и др. Тук се
намира и седловината Кончето (2810 m), широка на места едва 0,5 m. Гранитното планинско
било, разположено между Бъндеришка порта и Тодорова поляна, е широко, с много циркуси
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и карлинги. Водонепропускливите пирински гранити благоприятстват задържането на
езерни води в дъната на циркусите. Поради това тук се намират почти всички циркусни
езера на Пирин. Най-високият връх е Голям Полежан (2851 m), следван от Малък Полежан
(2822 m), Каменица (2822 m), Дженгал (2730 m), Тодорин връх (2746 m), Бъндеришки чукар
(2737 m) и др.
Северен Пирин притежава ясно изразено централно било и четири странични била –
Синивръшко (Синанишко), Тодорино, Каменишко и Полежанско. Всички ледникови форми
на релефа, разположени в Северен Пирин, изцяло попадат в границите на НП Пирин.
Речната мрежа на Пирин е дълбоко всечена: 1000 - 1100 m (Алексиев, 2012), развита
от двете страни на главното планинско било. На изток от него реките се вливат в Места, а на
запад текат притоците на Струма. По-известни притоци на Места са реките: Демяница,
Бъндерица, Бела река, Изток, Дисилица, Ретиже, Каменица, Брезнишка и Мътница. Към
долината на Струма се оттичат следните по-големи пирински реки: Влахина, Санданска
Бистрица, Мелнишка река, Пиринска Бистрица и др.
Най-високата точка на НП „Пирин“ е връх Вихрен – 2914 m, а най-ниската се намира
източно от гр. Банско – 721 m. Съгласно възприетата класификация у нас - 86,86 % от
територията на парка попада във високопланинския хипсометричен пояс, което се
потвърждава и от средната надморска височина – 1817,5 m. Около 70% от територията на
парка има средни склонови наклони между 30 и 50⁰, т.е. преобладават стръмните и много
стръмните склонове.
1.9.1.1.
Геоложки строеж
На територията на парка се разкриват следните лито- и хроностратиграфски:
•
Кватернерни седименти.
•
Неогенските стратиграфски единици са представени от от Неврокопска и Разложки
Калиманска свита.
•
Палеоген, представен от Централно пиринския плутон.
•
Палеозой – Спанчевски и Змейски плутон.
Докамбрий – Змейски плутон, Въчанска пъстра свита, Добростанска мраморна свита,
Луковишка гнайсо-шистова свита, Бойковска гнайсова свита, Ситовска, Бачковска
лептинитова свита, Вълчанска пъстра свита.
Кватернерните седименти са представени от неспоени гравитационни наслаги, като:
валуни, чакъли, глини, песъчливи глини и пясъци. Площите покрити с тези наслаги и
стръмен наклон са податливи на процеси образуващи свлачища и сипеи.
Неогенските скали са представени от пясъчници, брекчи и брекчоконгломерати. Това
са порести скали с висока водопроводимост, което ги прави подходящи резервоари за
подпочвени води.
Киселите интрузивни скали с възраст Палеоген-Палеозой са представени от гранити,
гранодиорити, кварцдиорити и монцонити. Това са алумосиликатни скали с неутрален до
кисел химичен състав. Пукнатинният им характер спомага за водният транспорт и промяна
на киселинноста на водата минаваща през тях.
Карбонатните скали с докамбрийска възраст са представени главно от мрамори и
калкошисти. Това са алкални скали с кавернозна структура и карстови води. Тези скали
поради високата си карбонатност, допринасят за рязко покачване ph на преминаващите или
извиращите от тях води.
Пъстрата алтернация е с докамбрийска възраст. Тя е съставена от амфибол-биотитови
и биотитови гнайси, гнайсошисти, шисти и калкошисти, мрамори и амфиболи.
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1.9.1.2.
Основни морфометрични показатели
Средна и абсолютна надморска височина. Хипсометрия по надморски височини и
площи.
Отличителна черта на релефа в НП „Пирин“ е алпийският му характер, силно
повлиян от ледниковата дейност през плейстоцена. За него са характерни голяма
разчлененост на земната повърхност, стръмни склонове, остри, оголени скалисти върхове и
ридове, дълбоко всечени речни долини, наличие на ледникови форми.
Най-високата точка на НП „Пирин“ е връх Вихрен – 2914 m (трети по височина на
Балкански полуостров и втори по височина в България), а най-ниската се намира на входа на
парка, източно от гр. Банско – 1008 m. Денивелацията на цялата площ на парка възлиза на
2193 m.
Близо половината от територията на парка (48,78 %) е разположена в
хипсометричния пояс от 2001 до 2500 m. Втори по площ е хипсометричния пояс от 1601 до
2000 m, който заема 30,13 % от територията на парка. Съгласно възприетата класификация у
нас - 86,86 % от територията на парка попада във високопланинския хипсометричен пояс,
което се потвърждава и от средната надморска височина – 1817,5 m. Най-малък процент от
общата площ на парка заема височинният пояс до 1000 m. Високопланинският релеф на НП
„Пирин“ обуславя спецификата на съвременните морфодинамични процеси, протичащи на
неговата територия – преобладаващо мразово изветряне, развитие на собственогравитационни процеси – сипеи, срутища, блокажи, лавинна активност и т.н. Надморската
височина ясно подчертава алпийския характер на релефа в парка и обуславя наличието на
всички форми и наслаги, характерни за този тип релеф – циркуси, трогови долини, различни
видове морени, карлинги, сиепи и сипейни шлейфове, лавинни улеи и др.
Експозиция
Разпределението на териториите със северна и южна експозиция е сравнително
равномерно. Малък превес (с около 5 %) имат районите със сенчеста експозиция. Найголяма е величината на териториите с източното (13,79 %) и североизточно изложение
(13,70 %), а най-малка на тези с южно (10,86 %). Експозицията е основна причина за
различията в надморската височина на снежната граница през плейстоцена. Докато по
склоновете със северна експозиция границата е била на около 2200 m, то по тези с южно
изложение е достигала височина от 2300 – 2350 m, т.е. с около 150 m по-високо.
Експозицията е и основна причина за склоновата асиметрия в циркусите и троговите долини
в Пирин. Асиметрията на троговите долини, изразена с по-стръмни сенчести склонове и пополегати слънчеви склонове се обяснява с това, че сенчестите части на ледниците са били
по-силно подхранвани от циркусите и са вършели по-голяма рушителна дейност.
Експозицията е и една от причините за образуването на снежници от вечен фирнов сняг в
някои от сенчестите склонове на циркусите със северно изложение – Големия Казан,
Кутело, Бански Суходол.
Средни склонови наклони.
•
Най-малките склонови наклони (от 0 до 5О) съвпадат с циркусните дъна и моренните
форми в по-големите пирински циркуси – Бъндеришки, Василашки, Кременски,
Полежански, Бански Суходол, Баюви дупки и т.н.
•
С наклони между 6-10О се оконтуряват билните заравнености и денудационните
повърхнини (или части от тях), запазени по склоновете. Малки стойности на склоновите
наклони са характерни и за разседно - екзарационните преофор-мени повърхнини, които се
явяват и най-обширните снегозадържащи и подхранващи зони (във водосбора на реките
Бъндерица, Мозговица, Беговица, Демяница, Пиринска Бистрица, Влахинска, Сърчалийца,
Санданска Бистрица и др.).
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•
С наклони от 11-20О се характеризират склоновите повърхнини до троговите долини,
както и тези, разположени около по-големите езерни групи на територията на парка Рибните, Кременските, Превалските, Газейските езера и др.
•
С наклони от 21-30О е покрита най-голяма част от територията на парка – около 38 %.
Тези наклони са характерни за коритните рамене и склоновете над тях; за останките на
висящите долини, подхранвали главния ледник със странични ледници, идващи от съседни
циркуси – Василашката и Газейската висящи долини по р. Демяница, идваща от
Василашкия и Газейски циркуси, висящите долини на реките Бъндерица, Ретиже, Влахинска
и др.; за склоновете на почти всички пирински върхове над 2200 - 2400 m надморкса
височина – Стефанов връх, Демирчал, Мозговишки чукар, Муратов връх, Синаница,
Каменица, Пирин и т.н.
•
Високи стойности на наклоните - от 31-40О са свързани с ареалите на съвременните
активни морфогенетични процеси, представени от сипеи, срутища и лавинни улеи. Тези
склонове заемат значителна част от територията на парка – над 25 %. Свързани са с найконтрастните зони в морфоложкото развитие на района – ерозионно-денудационни
склонове, разседни склонове, фацетирани склонове, срутищно-сипейни склонове и т.н.
•
Максималните склонови наклони над 51О не заемат големи площи - около 6 % от
територията на парка. Характерни са за най-високите и стръмни участъци от стените на
циркусите, оградени от на най-високите пирински върхове – Вихрен, Кутело, Бански
Суходол, както и за стените на острите скални ръбове – Стражите, Караулите, Кончето и др.
Към Плана за управление е представено Приложение 3: Разпространение на видовете
скали според техния състав в М1:120 000
1.9.2. Геоморфология на релефа
1.9.2.1.
Форми на съвременния релеф
Съвременният релеф на Пирин е започнал формирането си от средата на терциера.
Образувани са четири денудационни заравнености на различна височина, които заемат
различни площи. Билната денудационна повърхнина е развита на височина 2200 – 2500 m,
втората – на 1600 – 1900 m, третата – на 1100 – 1300 m, a четвъртата е развита като склонови
стъпала в ивицата 750 - 800 m.
Съвременният ледников релеф в Пирин е моделиран от вюрмски ледник. Типични
ледникови форми има само в Северен Пирин. Свързани са с дейността на обширно фирново
поле, моделирало многобройни циркуси и карлинги. Снежната граница е била на височина
2200 m по северните и 2300 - 2350 m по южните склонове. На тази височина са разположени
и най-ниските циркусни прагове (Канев, 1989).
Циркусите във високите части на Пирин са 35 и се поделят на два основни типа – с
класическа форма и етажирани. Етажирани са Влахинският, Бъндеришкият и Валявишкият
циркус, които имат трогоподобна форма и по два етажа: горните, формирани през риската, а
долните – през вюрмската ледникова епоха. От циркусите с класическа форма по-известни
са Кутело, Бански суходол, Баюви дупки, Казана и др. По дъната и терасираните циркусни
склонове се разполагат около 180 ледникови езера. По-големи езерни групи са: Попови
езера, Кременски езера, Бъндеришки езера, Василишки езера, Валявишки езера и др. В
мраморния дял на Северен Пирин циркусите са по-малки, по-дълбоки и поради
карбонатната основа езерата са само 2.
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Известни карлинги в Пирин са Хвойнати връх, Муратов връх, Василашки чукар,
Валявишки чукар, Дженгал, Голям и Малък Полежан, Джано и Кралев двор. Образуването
им е свързано със съединяването на три съседни циркуса. В резултат билата се превръщат в
пирамидални, игловидни или конусовидни върхове, наречени карлинги.
Речните долини във високите хипсометрични пояси са преработени от плейстоценски
долинни ледници. Това е довело до превръщането им в трогови долини със специфичен Uобразен напречен профил, широко скалисто дъно и стръмни до отвесни склонове. Доказано
е, че дължината им е достигала до 12 km, а дебелината им до 250 m (Louis, 1930). Типични
трогови долини са тези на Демяница, Бъндерица, Пиринска Бистрица, Влахинска и др. В тях
се разкриват ригели и трогови рамене, най-отчетливи в долините на Демяница и Бъндерица.
За троговите долини в Пирин е характерна склонова асиметрия. Тя се изразява с по-стръмни
сенчести и по-полегати слънчеви склонове. Резултат е от факта, че сенчестите части на
ледниците са били по-силно подхранвани от циркусите и са вършели по-голяма рушителна
дейност.
Глациално-акумулативните форми са представени от различни видове морени, които
образуват моренни валове. Челните морени са разпространени на 1150 – 1290 m и имат
относителна височина 18 - 22 m. Те са добре запазени, което свидетелства за сравнително
младия им произход.
Към Плана за управление е представено Приложение 4: Карта на Релефа в М 1:120 000
1.9.2.2.
Карст и пещери в НП Пирин
Карстовите процеси в НП Пирин са свързани с разпространението на мраморите. Те
се проявяват много по-силно по дъната на циркусите в Северен Пирин, отколкото по
склоновете. Свързани са с образуването на понори и губилища с различни размери на
отворите. Най-големите от тях се намират в циркуса Големия Казан. Според районирането
на пещерите в България (Попов, 1976), територията на парка попада в т. нар. ВихренскоСинанишки пещерен район (402). Той заема площ от 57,2 km2 и до сега в него са проучени и
картотекирани общо 113 пропастни пещери.
1.9.2.3.
Места на лавинна активност
Лавинните процеси образуват по повърхността на склоновете лавинни улеи, релси и
конуси (Гловня, 1959). Лавините се движат по склонове с наклони 20 – 45 - 80⁰, но в долната
им част, която обикновено слиза в иглолистния пояс (2200 – 1600 m), наклоните намаляват
до 10⁰. В горната част, при надморска височина от 2200 до 2800 m, много често
разпространението на сипейно-срутищните и лавинно-сипейните склонове съвпада
пространствено (Кендерова, 1992). Протичането на двата процеса зависи от хода на
климатичните елементи. Едни от най-лавиноопасните места в парка са склоновете на
Вихрен и Кутело, в циркуса Големия Казан, западния и северния склон на в. Тодорка,
местността Палашица и др.
Към Плана за управление е представено Приложение 5: Геоморфоложка карта в М1:120
000
В СВИТЪК КАРТИ: към Плана за управление са разработени и приложени по т.1.9 следните
видове карти:
1.
Карта на изложенията на релефа в М : 100 000;
2.
Разпространение на видовете скали, според тяхната възраст в М : 100 000;
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3.
4.
5.
6.
7.

Разпространение на видовете скали, според техният състав в М : 100 000;
Карта на геоложките рискове в М 1:100 000;
Геоморфоложка карта в М 1:100 000;
Карта на наклоните на релефа в М 1:100 000;
Карта на релефа в М 1:100 000.
Към План’14 е изготвен и приложен Цифров модел на релефа с точност 50 см.
Аналитичната част, събраната и обобщена информация по т.1.9. е включена в Сборник
„Абиотични фактори“

1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ
1.10.1.Хидрология и хидрография
⇒
Хидрографска характеристика
Територията на НП Пирин обхваща части от водосборните басейни на реките Струма
и Места. Двете реки се заустват в Бяло море, като водосборите им са съставни елементи от
Беломорската отточна област. Общата площ на водосборните басейни на р. Струма и р.
Места е 13 564 km2.
Главният вододел преминава по билото на Пирин планина в направление
северозапад-югоизток и е с обща дължина малко над 40 km и средна надморска височина
около 2616 m. (СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.10.1 - табл. № 1) Общата площ на
повърхностния водосборен басейн е 404,665 км2, от които 204,120 км2 принадлежат на
водосборния басейн на р.Струма, а 200,545 км2 са от водосборния басейн на р. Места. Двата
водосборни басейна заемат приблизително една и съща площ – 50,44 % се пада на Струма,
а 49,56% - на Места (табл.1.10.1-1).
Таблица №7. Главни речни басейни
Водосбори на главни реки
Струма
Места
Общо

Обща
Площ от НП
2
площ (km ) Пирин (km2)
10797
2767
13564

206,065
197,495
403,560

в % от НП
Пирин

в % от общата
площ

51,06
48,94
100,00

1,52
1,46
2,98

В границите на парка реките Струма и Места се характеризират със сравнително
гъста речна мрежа. Тук са се формирали 10 притока на р. Струма и също толкова на р.
Места. Повечето от тях имат много малки водосборни басейни в пределите на парка. По
западните склонове на планината само три речни басейна (Влахинска, Санданска и
Пиринска Бисстрица) заемат над 60 % от площта на водосбора на Струма в парка, а на
източния макросклон само басейнът на р. Изток, заема над 60 % от площта на водосбора на
Места в парка (СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.10.1-.табл. № 3 до № 8). Гъстотата на
речтата мрежа варира в широки граници от 0,0 до над 2,0 km/km2. Най-висока е тя в
басейните на реките Санданска Бистрица, Влахинска, Ръждавишка, и Корнишка реки.
Водосборите са добре залесени като в горните им участъци преобладават алпийската
храстова и ливадна растителност, не са малко и откритите скални пространства.
Част от реките са обхванати от Националната хидрометрична мониторингова система
като в границите на парка е разположена само една ХМС, тази на р. Демяница над Банско. В
непосредствена близост до територията на парка са разположени още 11 станции - 2 – на
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главните реки и останалите на притоците (СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т.1.10.1-.табл.
№ 9).
⇒
Хидроложка характеристика. Формиране и режим на речния отток.
Реките, протичащи през парка водят началото си от извори, сливането на начални
поточета и в повечето случаи, от високопланински ледникови езера. Те имат изразено
снежно-дъждово подхранване и значителнна роля на устойчивата генетична съставка на
оттока. Това се дължи както на режима на разходване на падналите валежи, така и на
същественото участие на езерните води в генезиса на речния отток. Високата естествена
зарегулираност намира своето отражение и в ниските стойности на коефициента на
вариация на оттока. В отделни басейни (р. Демяница) се наблюдава и значително участие на
карстовите води при формирането на оттока.
Получените резултати за изчислителния период (1961-2004 за Струма и 1961-2000 за
Места, периоди с изчислен естествен отток) показват, че от НП „Пирин“
средномногогодишно се оттичат по 333,261 млн.куб.м. вода. От тях 168,83 млн куб м се
оттичат към р.Струма, а 164,431 млн.куб.м се оттичат към р. Места. От реките, които се
вливат в р. Струма с най-голям отток е р. Санданска Бистрица, а от реките, които се вливат в
р. Места – р. Бела река. С най-голям модул на оттока от притоците на р. Струма е р.
Мозговица, а от притоците на р. Места – р. Дисилица.
Оттокът от НП „Пирин“ представлява около 38 % от оттока от Пирин планина,
докато площта на парка е 17,9 % от територията на планината. В сравнение с територията на
страната площта на парка е едва 0,36 %, но от нея се оттичат около 2 % от оттока на реките
в България. Оттокът от единица площ на парка е над 2 пъти по-голям в сравнение със
средния отток от Пирин планина и над 5 пъти по-голям в сравнение с територията на
страната.
На Фиг. 10 са представени ходограмите на средния годишен отток на реките в района
на Пирин планина. Забелязва се, че след продължителния и силно изразен маловоден цикъл,
обхващащ периода 1982-1994 г. през последното десетилетие се наблюдава постепенно,
макар и не толкова отчетливо повишаване на водността на реките в района.

Фиг. 10: Ходови криви на средния годишен отток на реките (m3/s) в района на Пирин
планина.
На фиг. 11 и 12: са представени месечните разпределения на оттока някои реки в
района на Пирин планина. Отчетливо се забелязва регистрирането на максималния месечен
отток през май и юни във високопланинските водосбори, а маловодието повсеместно
обхваща периода юли-октомври. При по-високо разположените водосбори се наблюдава и
ясно изразено вторично зимно маловодие.
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Фиг. 11: Месечно разпределение на оттока на реките в Струмския подбасейн на Пирин
планина.
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Фиг. 12: Месечно разпределение на оттока на реките в Местенския подбасейн на Пирин
планина.
Воден баланс
Изчислените валежжи и за естествен отток характеристики заизползвания от
Изпълнителя период за р. Струма (1961-2004) и за р. Места (1961-2000) г. дават възможност
за оценка на елементите на водния баланс за водосборните басейни на всички главни реки,
които водят своето начало от НП Пирин. Те са представени в Приложението, а тук са
приложени обобщените резултати за територията на парка. Едно сравнение между разчетите
в досегашния ПУ показват известно, но слабо изменение на стойностите на показателите в
посока на намаляване на речния отток и валежите и увеличение на изпарението. Трудно е
обаче това да се свърже със съвременните изменения на климата поради дължината на
изполдваните редици.
⇒

Таблица № 8: Обобщени валежи на територията на НП Пирин
Водосбор
Площ Средна НВ Средна многогодишна
в метри
на валежите (mm)
Река Струма
206,065
2089
Река Места
197,495
1979
За НП „Пирин“
403,56
2035
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Таблица № 9: Основни отточни характеристики на територията на НП „Пирин“
Средна
Площ
Отточен Отточен Водно
Модул на
Водосбор
надморска
водосбор
слой
обем
количество оттока
височина
km2
m
mm
m3x106
m3/s dm3/s.km2
За водосбора на
206,07
2089
819
168,83
5,353
25,98
р. Струма
За водосбора на
197,5
1979
833
164,43
5,214
26,401
р. Места
За НП Пирин
403,56
2035
826
333,26
10,564
26,19
Таблица №10: Воден баланс на територията на НП Пирин
Площ
Средна
Водосбор
водосборен надморска Валеж Отток
басейн
височина
За водосбора на
р. Струма
За водосбора на
р. Места
За НП Пирин

Сумарно
Отточен
изпарение коефициент

km2

m

mm

mm

mm

206,065

2089

1110

819

290

0,74

197,495

1979

1046

833

214

0,8

403,56

2035

1078

826

252

0,77

⇒
Сумарното изпарение от територията на парка е 252 мм, като изпаряващият се
среден многогодишен обем вода от територията на парка е 101,7 млн.куб.м и представлява
0,198 % от изпарението от територията на страната и 12,5 % от обемът на изпарението за
Пирин планина.
⇒
Валежите върху единица площ от НП „Пирин“ са 1,4 пъти по-големи в сравнение с
територията на Пирин планина и 1,7 пъти по-големи в сравнение с територията на страната.
⇒
Oттокът от единица площ в НП Пирин е над 2 пъти по-голям в сравнение с Пирин
планина и над 5 пъти по-голям от оттока от единица площ от територията на страната.
⇒ Езера
На територията на НП „Пирин“ са разположени 118 езера с постоянно водно
огледало, при около 140 общо. Те условно се подразделят в 17 езерни групи. Общата площ
на водната повърхност при средни водни нива е 2085 км2. Тази площ е 0,51 % от
територията на парка. Най-голяма е площта на Поповите и Бъндеришките езера. С найголяма площ - 124 000 м2 и най-голяма дълбочина – 29,5 м е Попово езеро.
СВИТЪК I: ПРИЛОЖЕНИЯ към т. 1.10.1. са включени 21 броя таблици за хидрографска
характеристика на територията на НП „Пирин“.
1.10.1.Хидрохимия
В процеса на разработване на настоящия план за управление на НП „Пирин“ са
определени 2 категории водни тела на територията на парка- „реки“ и „езера“, като сред тях
са идентифицирани 4 типа водни тела за категория „реки“ (TR 28, 31, 33, 34, с описания
011111, 020111, 021111 и 030111) и 1тип водни тела за категория „езера“ (TE 32, с описание
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030020), а също така е установен кодът им по EU_CD (BG4ME800R085-100 за притоците на
р. Места, BG4ST500R058-75 за притоците на р. Струма и BG4ST500L010 за езерата). Всички
водни тела на територията на парка се отнасят към Екорегион ЕР 7 (Източни Балкани), като
общият код за планински реки е R3, а за планински езера съответно L3.
Извършена е теренно-проучвателна работа на територията на парка за периода 15- 17
май, 25-28 юни и 4-6 юли 2014 г., при пълноводие, както и през периода 9-15 септември
2014 г. при маловодие. През тези периоди са взети водни проби от следните реки: Р. Белла
на границата на парка, Бъндерица след хижа Вихрен, Бъндерица след х. Бъндерица,
Демяница след х. Демяница, Демяница преди гр. Банско, Десилица на границата с парка,
Плешка на границата с парка, Безбожка на границата с парка, Ретиже на границата с парка,
Каменица след границата с парка, Брезнишка на границата с парка, Железна преди първия
ВЕЦ, Мозговица след границата с парка, Влахинска на границата с парка, и от следните
езера Дълго Бъндеришко, Жабешко Бъндеришко, Рибно Бъндеришко, Окото, Горно
Василашко, Долно Василашко, Тевно Василашко, Горно Кременско, Попово, Рибно,
Безбожко, Долно Валявишко, Голямо Валявишко и Тевно. От посочените водни тела са
взети по 3 вида водни проби в 29 контролни пункта (15 на реки и 14 на езера) по 1 dm3 за
извършване на химични анализи в лабораторни условия и по 2 водни проби в кислородни
шишета за определяне на разтворен кислород, наситеност с кислород и биохимична
потребност от кислород.
На базата на получените резултати е направена оценка на химичното състояние на
изследваните водни тела по Закона за водите, чл. 135, ал.1, т. 17, Стандартите за качество на
околната среда (ДВ 4/2008 г.) и Наредба Н4 за характеризиране на повърхностни води (ДВ
22/5.03.2013 г.).
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Таблица №11: Обобщени резултати от химичните анализи на 28 водни проби от реки и
езера в период на пълноводие в НП „Пирин“, mg.dm-3, май-юли, 2014 г.
Данни
Реки
Средно
Мин
Макс
Норма
Много
добро
Добро
Умерено
Езера
Средно
Мин
Макс
Норма
Много
добро

Елект.,
µS.cm-1

pH
7,56
7,01
8,36

51,68
21,4
124,2

6,5-8,5

Нераз.
в-ва

3,44
1,41
5,61

N-NH4+,

N-NO3-

0,16
0,02
0,54

0,52
0,11
1,22

650

До 0,04

6,5-8,5
6,5-8,5

750
1000

7,54
6,87
8,54

14,06
4,6
22,5

6,5-8,7

Добро
Умерено

SO42-

БПК5

O2

0,0021
0,0015
0,0023

2,41
1,24
5,22

9,71
8,34
11,44

До 0,2

До 0,01

До 1

10,5-8

0,04-0,40
0,40-0,60

0,2-0,5
0,5-1,0

0,01-0,02
0,02-0,04

1- 2,5
2,5-5,0

8-6
6-5

1,45
0,01
3,73

0,92
0,27
2,82

0,016
0,006
0,025

1,82
0,64
4,93

9,50
8,07
10,96

650

До 0,03

До 0,2

До 1

10,5-8

6,5

750

0,03-0,08

0,2-0,5

1- 2,5

8-6

6,5

1000

0,08-0,16

0,5-1,0

0,0070,0125
0,01250,04
0,04-0,06

2,5-5,0

6-5

1,96
0,61
5,06

5,28
1,72
11,23

Р-PO43-

1,58
0,19
3,27

Резултатите от химичните анализи на водните проби от реките и езерата при
пълноводие показват, че по показателите съдържание на разтворен кислород, сулфатни
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йони, неразтворени вещества, киселинност и електропроводимост, изследваните водни тела
са в много добро състояние. Установено е повишено съдържание на амониев и нитратен
азот, с по-високи стойности във водите от езерата, като средната концентрация на
амониевия азот за езерата е близо 10 пъти по-висока от тази в реките и възлиза на 1,45
mg.dm-3 при изискване за умерено състояние от 0,08 до 0,16 mg.dm-3, а на нитратния азот
0,92 mg.dm-3, съответстващо на “умерено” състояние. Много добро е състоянието по
амониев азот само на езерата Тевно Малокаменишко и Долно Кременско.
От реките, най-високо съдържание на амониев азот има в р. Бъндерица, Десилица и
Ретиже. В много добро състояние по съдържание на нитратен азот са водите на реките
Плешка, Безбожка и Пиринска Бистрица, а р. Десилица, Дългото и Жабешкото Бъндеришки
езера съдържат по-високи концентрации на нитрати от изискванията дори за умерено
състояние. Натоварването с органични вещества, обаче, е по-голямо в реките, където
средната стойност на БПК5 е 2,41 mg.dm-3 срещу 1,84 mg.dm-3 за езерата (Табл. 11).
При маловодие се потвърди по-високото съдържание на амониев азот и фосфати в
езерата, в сравнение с реките, близо два пъти. Установено е двукратно повишаване на
биологичната потребност от кислород през периода на маловодие (средно 3,79 mg.dm-3 за
реките и 4,26 mg.dm-3 за езерата) спрямо този на пълноводие, като измерените максимални
стойности са по-високи (7,83 mg.dm-3 за р. Бъндерица след хижа „Вихрен“ и 12,02 mg.dm-3 за
„Дълго Бъндеришко“ езеро). При маловодие туристическата активност е по-голяма, а и
животните пашуват през този период. Неразтворените вещества са се повишили само в
езерата (Таблица 12).
Всичко това напълно съответства на развитата еутрофизация в повечето от езерата
(Дълго, Жабешко, Рибно, Окото от Бъндеришките езера, Долно и Горно Василашки, Рибно
от групата на Поповите езера и др.). Особено напреднала е еутрофизацията, с добре развити
бели цветове, в Горно и Долно Василашко езеро, където при изтичалото е изградена дига от
едри скални късове, обвити с полиетиленово платно за зарибяване. Не се наблюдава
еутрофизация само в Тевно Василашко, Тевно Кременско, Попово и Валявишките езера,
както и почти във всички реки.
Независимо от тези отклонения, в общи линии, преобладава „много добро“ и „добро“
качество на изследваните водни тела по анализираните показатели.
Таблица №12: Обобщени резултати от химичните анализи на 28 водни проби от реки и
езера в период на маловодие в НП „Пирин“, mg.dm-3, 9-15 септември 2014 г.
Данни

Реки
Средно
Мин
Макс
Норма
Много
добро
Добро
Умерено
Езера
Средно
Мин
Макс
Норма

Елект.,
µS.cm-1

pH

8,11
7,35
8,56

78
14
305

6,5-8,5

Нераз.
в-ва

2,66
0,11
6,01

N-NH4+,

N-NO3-

0,09
0,01
0,37

0,41
0,01
1,20

650

До 0,04

6,5-8,5
6,5-8,5

750
1000

7,77
6,87
8,54

11,46
5,1
18,2

3,51
0,61
6,50

SO42-

7,84
2,76
18,77

Р-PO43-

БПК5

O2

0,010
0,001
0,022

3,79
0,06
7,83

8,07
3,73
13,12

До 0,2

До 0,01

До 1

10,5-8

0,04-0,40
0,40-0,60

0,2-0,5
0,5-1,0

0,01-0,02
0,02-0,04

1- 2,5
2,5-5,0

8-6
6-5

0,20
0,01
0,59

0,36
0,01
1,02

0,019
0,01
0,038

4,26
1,77
12,02

9,20
7,8
16,4

2,33
1,39
4,93
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Много
добро
Добро
Умерено

6,5-8,7

650

До 0,03

До 0,2

6,5

750

0,03-0,08

0,2-0,5

6,5

1000

0,08-0,16

0,5-1,0

0,0070,0125
0,01250,04
0,04-0,06

До 1

10,5-8

1- 2,5

8-6

2,5-5,0

6-5

Подробна информация за отделните водни тела е отразена в СВИТЪК I:
ПРИЛОЖЕНИЕ - Таблици №№ 1, 2, 3, 4, 5 , 6 и 7 за пълноводие и Таблици №№ 8, 9, 10, 11,
12, 13 и 14 за маловодие.
При съпоставяне на получените резултати от изследванията на речните и езерните
водни тела в парка при разработване на настоящия план за управление с тези от
дългогодишния мониторинг през периода 2004- 2013 г. се вижда, че също са измервани
аналогични стойности за амониев и нитратен азот, фосфати и БПК.
Подробни осреднени данни от мониторинга за всяко водно тяло за периода 20042013 г. са отразени в Приложение (Таблици 15, 16 и 17).
Трябва да се отбележи, че в предходния план за управление от 2004 г. на базата на
резултатите, получени при определяне на почти същите показатели, състоянието на всички
водни тела е оценено като много добро, в съответствие с използваните тогава норми.
Следователно през последните 10- 15 години се установява слабо влошаване на качеството
на повърхностните води в парка по отношение на азот, фосфор и биохимична потребност от
кислород.
1.10.3. Хидробиология
1.10.3.1. Анализ на екологичното състояние (хидробиологичен анализ, базиран на
макрозообентос) на течащите води в НП „Пирин“
Проучването на макрозообентоса в лотичните водни тела на НП „Пирин“ е
извършено през лятото на 2014 г., в рамките на две полеви обследвания на избрани пунктове
от реките, протичащи на територията на Парка. В настостящия отчет са представени
резултатите от проведеното през юли пробонабиране. Периодът се характеризираше с
условия на постоянни валежи, които наложиха удължаване на времето за изследване и
затрудняваха достъпа до набелязаните пунктове, както и събирането на дънната фауна. С
цел по-пълна оценка на състоянието на течащите води в Пирин, през август бе проведено
допълнително, второ полево проучване, данните от което ще бъдат обобщени и представени
във финалния отчет.
Подборът на подходящи реки и пунктове за пробонабиране на макрозообентос бе
съобразен с няколко основни фактора:
⇒
С цел съпоставимост на данните и извеждане на дългосрочна оценка са избрани
реките, проучвани в предходния План за управление;
⇒
На място, в зависимост от условията, при спазване на мерки за безопасност,
достъпността и характеристиките на средата е преценен точния брой на пунктовете, и
подходът за пробонабиране;
⇒
Взето е под внимание изискването, заложено в Заданието, пробите да бъдат събирани
в речните участъци, в които проучваните пирински реки напускат границата на Парка. В
условията на труден достъп и неблагоприятни условия на средата, както и при липса на
значими въздействия, които могат да окажат трайно негативен ефект върху качествата на
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водите, пробонабирането е извършено под границата на НП Пирин. При наличие на
източници на замърсяване, пробонабиранео е извършено над последните.
Предвид посоченото, за целите на настоящата разработка бяха извършвани
макрозообентосни пробонабирания от литоралната зона на 18 лотични водни тела,
разположени на основни реки, протичащи през територията на НП „Пирин“. От тях в
Таблица № 13 са представени резултатите от проучванията на 15 пункта.
Според въведената речна типология, проучваните реки се характеризират като
алпийски и планински тип в Екорегион 7, принадлежат към водосборите на Места и Струма,
и попадат в Егейската водосборна област.
При пробонабиране на макрозообентосни проби е прилаган нормативно
регламентиран, адаптиран вариант (Cheshmedjiev, S., Soufi, R., Vidinova, Y., Tyufekchieva,
V., Yaneva, I., Uzunov, Y., E. Varadinova Multi-habitat sampling method for benthic
macroinvertebrate communities in different river types in Bulgaria. Water Research and
Management, Vol. 1, No. 3 (2011) 55-58) на мултихабитатния подход (AQEM/STAR
методология). За целите на настоящата разработка са използвани стандартизирани
европейски и български методи/техники:
Въз основа на проведените проучвания върху макрозообентосната фауна е изчислен
нормативно регламентиран Биотичен индекс, характеризиращ качествата на водите в
проучваните водни тела (Таблица №13) Стойностите на Биотичния индекс са съотнесени
към категориите за екологично състояние (ecological quality ratio), в съответствие с 5степенни типово-специфични скали за оценка на екологичния статус на водните тела.
Подробно описание на методиката за оценка по макрозообентос е регламентирана в Наредба
H-4/2012 за характеризиране на повърхностните води.
При характеризиране на качествата на водите в проучваните реки, следва да се има
предвид, че Европейската Рамковата директива за водите 2000/60/EC поставя като основна
цел
постигане на добро екологично състояние на водите. Следва да се отчете
обстоятелството, че съгласно Закона за защитените територии, Пирин е дефиниран като
парк с национално значение. Това налага стойностите на ecological quality ratio да
характеризират неповлияни, референтни условия, което съответства на много добро
състояние на проучваните водни тела. Като такива се открояват преобладаващата част от
проучваните реки в НП „Пирин“- р.Бъндерица (над хижата и под къмпинга), р.Демяница,
над хижата, р.Глазне над Банско, Плешка, Дисилица, Ретиже, Каменица, Брезнишка,
Пиринска Бистрица и Влахинска (Таблица 13). С добър екологичен статус за оценени реките
Бела, Безбожка и Икришка. Причина за регистрираните по-ниски оценки са основно
локални антропогенни въздействия, резултат от застроените вили, както и засиленият
туристопоток през летния сезон.
Следва да се отбележи, че независимо от липсата на локални пречиствателни
съоръжения на туристическите хижи, състоянието на водите на границата на парка и под
нея се определя като много добро и добро. Типичен пример в това отношение е състоянието
на водите на проучвания пункт, разположен на река Икришка, на около половин километър
под Шилигарника. Проучването показва, че посоченото разстояние е достатъчно да осигури
биологично пречистване на водите на реката от надлежащото органично натоварване. Това
се дължи на мощния самопречиствателен потенциал на реките, позитивно повлиян от
големия наклон, високата скорост на течение и благоприятни стойности на кислородните
показатели. Посоченото, обаче не игнорира необходимостта от изграждане на локални
пречиствателни съоръжения на съществуващите хижи и комплекси.

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

116

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Водните екосистеми имат определен лимит, граница на поносимост на
натоварванията, които могат да поемат и над който настъпват сериозни негативни промени
в тяхната структура и функциониране им. В този смисъл, а и предвид факта, че реките на
Пирин служат за питейно-битово водоснабдяване на редица селища, предложената
препоръка е от изключително значение за по-нататъшното опазване на водите в Парка.
Сравнителният анализ на състоянието на водите през настоящия (2014 г.) и
предходния период на проучване (2001-2002 г) показва, че като цяло течащите води се
характеризират с непроменено качество. Слабо влошаване на екологичната ситуация
(качествата на водите) се наблюдава на пункта на река Бела. За разлика от река Безбожка,
която и в проучванията, проведени преди 10 години е детерминирана със стойност на БИ 4
(добро състояние), река Бела показва влошаване на екологичния статус от много добър (БИ
5) в добър (БИ 4). Вероятна причина са процесите, които настъпват във водната екосистема,
в резултат на хидроморфологичните изменения, както и локални антропогенни въздействия,
предизвикани от разположената на реката ВЕЦ (под границата на парка), под която е взета
пробата. Във връзка с посоченото, през м.август т.г. бе извършено повторно пробонабиране
от реката, в нативен участък разположен над водохващането. След обработка на пробата и
извеждане на оценката ще бъдат направени съответните анализи и изводите, и изведени
крайните резултати от проучването.
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Таблица №13: Оценка на екологичното състояние на лотичните водни тела в НП „Пирин“

Надморска
височина
Бетоловото 1183 м

Географски
координати
N 41о50'691''
о
E 23 22'950''

Дата/Час

2 Бъндерица

преди/над х. 1987 м
Вихрен

N 41о45'462''
о
E 23 24'992''

29.07.2014/1
2.49

5 Много добро

3 Бъндерица

под
къмпинга

1792 м

N 41 45'979''
E 23о25'489''

29.07.2014/1
4.15

5 Много добро

4 Демяница

над х.
Демяница

1897 м

N 41о44'951''
о
E 23 27'943''

29.07.2014/1
0.40

5 Много добро

5 Глазне

преди град
Банско

1041 м

о

29.07.2014/1
6.00

5 Много добро

6 Плешка

пътя за х.
Мочарата

1614 м

о

29.07.2014/1
8.50

5 Много добро

7 Дисилица

граница на
парка

1536 м

о

29.07.2014/1
9.22

5 Много добро

8 Безбожка

под
границата
на парка
под
траницата
на парка
под
границата
на парка
преди с.
Брезница

1328 м

о

29.07.2014/2
0.15

о

30.07.2014/1
4.20

4.5 Много добро

N 41 42'921''
E 23о41'776''

о

30.07.2014/1
5.00

4,5 Много добро

N 41о39'181''
о
E 23 36'621''

30.07.2014/1
6.05

4,5 Много добро

N 41 35'222''
о
E 23 33'358''

30.07.2014/1
9.00

4,5 Много добро

№ Река
1 Бела

9 Ретиже
10 Каменица
11 Брезнишка

Пункт

648 м
605м
1075 м

о

N 41 49'170''
о
E 23 28'270''
N 41 46'077''
о31
E 23 '332''
N 41 45'557''
о
E 23 32'644''
N 41 45'750''
о
E 23 33'395''
N 41 45'472''
о
E 23 40'319''

Биотичен
индекс

29.07.2014/0
9.05

Екологично
състояние
4 Добро

118
4 Добро

12 Пиринска
Бистрица

над с. Пирин 873 м

13 Мозговица

границата
на парка

1261 м

N 41о40'469''
о
E 23 33'783''

30.07.2014/2
1.40

4,5 Много добро

14 Влахинска

под
границата
на парка

484 м

N 41о44'253''
о
E 23 13'962''

03.08.2014/1
7.30

4,5 Много добро

о
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1.11.ПОЧВИ
1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите
Почвите на територията на НП Пирин са слабо проучени. За тях отсъства
информация в основните източници, характеризиращи почвите в страната като монография
„Почвите в България” (1960), Атлас на почвите в България (1998), монография
„Реферативна база данни за почвите в България” (2009) и др.
В Почвено-географското райониране на страната в „География на България” Нинов
(2002) определя принадлежността на почвите от Пирин към Средиземноморска почвена
област, Рило-Пиринска провинция от пояса на кафявите и тъмноцветните горски почви.
Авторът описва наличието и на регосоли.
Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos)
На територията на парка са отделени 5315.3 ха кафяви горски почви тъмни, 2598.6 ха
кафяви горски почви преходни и 139.1 ха кафяви горски почви светли. Проведени са някои
лабораторни изследвания, предимно върху кафяви горски почви тъмни и преходни, чиято
дефиниция е извършена по националната класификация на почвите от 1980 г. В
литературата отсъства необходимата информация за дефинирането им като Dystric или
Eutric на ниво вид почви по базовата класификация на почвите в страната (1992).
Кафяви горски почви тъмни
Характеризират се със силно кисела реакция (Сборник „Абиотични фактори”), като
само в един обект – отдел 345 г, реакцията на почвите е много силно кисела. Условията за
хранене на растенията в такава среда се характеризират с понижено количество базични
елементи, поради високата им мобилност и отмиване от валежните води. Благоприятен факт
е повишаването на рН в С хоризонт при повечето от изследваните профили в границите на
5.3-6.1, което е близко до оптималното неутрализационно ниво, което създава условия за
запазване на редица елементи, в това число и базични, в границите на профилите. При
много силно киселата почва - отдел 345 г, рН се запазва в много силно киселия спектър,
поради което миграционна преграда за хранителните елементи в профила отсъства.
Количеството на хумуса в А хоризонт е много високо. Преобладават стойности в
диапазона 4.3%-8.0%, но в някои отдели – като 468 г и 132 б количеството му се оценява
като средно. Във всички профили хумусно-акумулативният хоризонт е със средно по
стойност съдържание на общ азот, което е относително ниско на фона на високото
количество органично вещество в тези хоризонти. От това следват и някои ниски
съотношения орг.С/N (8-15), които не са типични за заеманата от тези почви надморска
височина (1200 m -1750 m).
Кафяви горски почви преходни
В Сборник „Абиотични фактори” са представени резултатите от анализите на кафяви
горски почви преходни.
Активната почвена киселинност не се различава от тази при тъмните кафяви горски
почви. В профила от отдел 466-е почвата е много силно кисела в А и в В хоризонти, а в
останалите обекти е силно кисела. За почвения профил от отдел 209 е отчетено понижаване
на рН в посока към почвообразуващите материали, което не е типичен случай.
Съдържанието на хумус е високо и варира в границите на 3.5%-11.5%. За количеството на
общия азот се установява известно несъответствие с профилното разпределение на
органичното вещество в профилите, причините за което не са установени.
В границите на парк „Пирин” се намират 2 пробни площи от мрежата за
широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в страната, който се изпълнява в
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рамките на Международната кооперативна програма (МКП-Гори) „Оценка и мониторинг на
влиянието на замърсения въздух върху горите”. В зоната на разпространение на кафявите
горски почви, обект на наблюдение в тази мрежа е почва от м. Туричка черква, в
насаждение от бял бор, при надморска височина 1490 m. Почвообразуващата скала е гранит.
Характеристика на мъртвата горска постилка (МГП)
Почвената повърхност е покрита от мъртва горска постилка тип moder. Значителна
част от постъпващото на повърхността органично вещество се намира в неразложено и
полуразложено състояние на повърхността на минералната почва. Реакцията на постилката е
силно кисела, като с най-висока киселинност се характеризира свежият опад (рН варира в
границите 4.9-5.5). Съдържанието на орг.С във фрагментираният слой се оценява като
средно, а в по-долу лежащия слой, под влияние на напредващо разлагане количеството му
нямалява до ниско (Таблица №.14 ). Постилката е бедна на азот. Съотношението орг.С/N в
хумифицирания слой е 29, което е средна по величина стойност (по критерии на
Vanmechelen et al, 1997) и според скалата на Gundersen (1998) показва наличието на
умерен риск от отмиване на нитрати от МГП в процесите на разлагане на органичното
вещество. Постилката е със средно съдържание на калий и ниско на калций и магнезий.
Таблица №.14: Съдържание на макроелементи в мъртва горска постилка в кафява горска
почва, м. Туричка черква (по Грозева и др., 2005)
Слой
N
C
K
Ca
Mg
g.kg-1
mg.kg-1
OF
10.8
355.1
1530
2079
132
OH
5.6
162.4
2091
1235
577
Съдържанието на по-важни микроелементи в мъртвата горска постилка е представено в
Таблица №.15. Количеството и на четирите метала е повишено спрямо фона, установен за
европейските гори (ICP-Forest and ICP-IM, 2002). Резултатите не се различават от
получените от европейската мрежа за мониторинг на почвите в горските екосистеми. Счита
се, че повишено съдържание на тежки метали в постилката отразява приноса на
атмосферните отлагания на територията на континента (Vanmechelen et al., 1997).
Таблица №. 15: Съдържание на микроелементи в мъртва горска постилка в кафява горска
почва, м. Туричка черква (по Грозева и др., 2005)
Слой
Cu
Pb
Zn
Cd
mg.kg-1
OF
5.4
26.8
30.4
0.9
OH
13.7
20.1
69.3
0.6
Характеристика на почвата
Механичният състав на повърхностния почвен слой се оценява като песъчливопраховит. Съдържанието на глина в него e 4.1%, на прах – 24.6% и на пясък – 71.3 %.
Съотношението между механичните фракции показва много слабо глинообразуване и
превес на химично неактивни или много слабо активни фракции, които са предпоставка за
ниско съдържание на хранителни елементи в почвата. Високото количество пясък и прах са
препятствие и за развитие на устойчива структура, с която се свързват водния, въздушния и
топлинния режим на почвата.
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Активната почвена киселинност в повърхностните 20 cm варира в границите на 5.55.6. Почвата е средно кисела. Обменната киселинност – рНCaCl2 е 4.7-4.9, което съгласно
критериите на Ulrich (1983) показва, че буферността й се реализира чрез обмен на протоните
от базични катиони. Буферният капацитет й е относително нисък и е предпоставка за
вкисляване и обедняване на почвата на базични елементи.
Съдържанието на орг.С (18.4 g.kg-1) и общ азот (0.9 g.kg-1) в повърхностния 10 cm
почвен слой е ниско, като в слой 10-20 cm количествата им рязко намаляват, съответно на
1.2 g.kg-1 и 0.3 g.kg-1. Съотношението орг.С/N е 20, оценява се като ниско и е израз на
относително бързото разлагане на органичното вещество при посочената по-горе надморска
височина. Проучвания на Теохаров и др. (2009) показват, че при кафявите горски почви
типът хумус варира от фулватен, до хуматно-фулватен или фулватно-хуматен. В някои
профили от територията на парка се установява изнасяне на органично вещество в
дълбочина и наличие на промени в почвообразувателния процес в посока към оподзоляване.
Това намалява възможностите на почвите за съхраняване на въглерод, което в условията на
промени в климата има особено голямо значение. Изследванията обаче е в това
направление, по отношение почвите в Пирин са ограничени.
Съотношението [орг.С/общ N (МГП) ]/[ орг.С/общ N (повърх. мин.слой)] е 1.45. За
европейските гори стойностите на това съотношение се използват като индикатор за
влиянието на азотните отлагания върху почвите (Vanmechelen, et al., 1997). Получената
стойност показва, че тя е резултат от естествено протичащи процеси. По прогнозни данни се
счита, че до 2020 година критичните натоварвания с азот ще бъдат превишени в повече от
50% от територията на континента, а това поставя като актуален въпроса за нарушаване
баланса на хранителните вещества, особено остро при бедните почви. Последиците са
насочени към повишаване чувствителността на дървесните видове към абиотични и
биотични повреди (ICP Forest, 2012). Изследваните почви не показват признаци на
насищане с азот от атмосферните отлагания.
В Таблица №.16 са представени резултати за съдържание на някои тежки метали в
повърхностните почвени слоеве на разглежданата кафява горска почва.
Таблица №.16: Съдържание на микроелементи в кафява горска почва, м. Туричка черква
(по Грозева и др., 2005)
Слой
Cu
Pb
Zn
Cd
mg.kg-1
0-10
13
19
35
0.5
Изследваните метали са в ниски концентрации, с изключение на кадмия.
Количеството му се оценява като средно. Елементът е силно подвижен и лесното му
усвояване от растенията в случая се проявява чрез установените стойности в мъртвата
горска постилка, в която те са по-високи от тези в минералната почва. Това подсказва
възможност за усвояване на повишено количество кадмий от различни растителни видове.
Тъмноцветни горски почви (Umbiric Cambisols)
Резултатите от извършени анализи на тъмноцветните горски почви са представени в
Сборник „Абиотични фактори”. Тяхната реакция е предимно много силно кисела и се
запазва такава в цялата дълбочина на профилите, което определя почвите като транзитна
зона за редица елементи. При тези условия количеството на постъпващото в почвите
органично вещество е с повишена роля като източник на хранителни елементи, предвид
слабото глинообразуване в условията на високопланския климат.
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Количеството на хумуса е много високо. В почвите протича процес на акумулация на
органично вещество, който може да бъде оценен и по съотношенията орг.С/N. Те са високи
в почвата от отдели 345- д, 478- е и 456- б и много високи в – 316 -а и 361-г. Разлагането на
органичното вещество и освобождаването на азот протичат бавно, което е предпоставка за
запазване на активното почвено плодородие, чрез ограничаване на отмиването на
хранителни елементи извън пределите на профилите.
В направените морфологични описания отсъства информация за дефинирането им на
ниво почвен вид.
В зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви, обект на наблюдение в
мрежата за мониторинг на горските екосистеми в страната е почва от м. Икрище, в
насаждение от бял бор, при надморска височина 1670 m (МКП Гори). Почвообразуващата
скала е мраморизиран варовик.
Характеристика на мъртвата горска постилка (МГП)
Почвената повърхност е покрита с мъртва горска постилка тип moder, в чийто
морфологичен строеж се различават 3 слоя. Разлагането протича бавно, а процесите на
акумулация на органично вещество върху почвената повърхност проличават от послойната
промяна в нейната маса - свежият опад е с маса 0.38 kg.m2, фрагментирания – с 0.93 kg.m2 и
хумифицирани – с 1.61 kg.m2. Реакцията на постилката е силно кисела, като с най-висока
киселинност и при тъмноцветните горски почви се характеризира свежият опад (рН варира в
границите 4.9-5.4).
Съдържанието на орг.С във фрагментирания и в хумифицирания слой се оценява
като средно (Таблица №.16). Постилката е бедна на азот. Съотношението орг.С/N в
хумифицирания слой е високо (по критерии на Vanmechelen et al, 1997) – достига 36 и
според скалата на Gundersen (1998) показва наличието на нисък риск от отмиване на
нитрати от МГП в процесите на разлагане на органичното вещество. Постилката е със
средно съдържание на калий и ниско на калций и магнезий.
Таблица №.17: Съдържание на макроелементи в мъртва горска постилка в тъмноцветна
горска почва, м. Икрище (по Грозева и др., 2005)
Слой
N
C
K
Ca
Mg
-1
g.kg
mg.kg-1
OF
10.8
396.3
10.53
1643
218
OH
8.7
313.9
1345
1512
289
Съдържанието на по-важни микроелементи в мъртвата горска постилка е
представено в Таблица №.18. Количеството на медта е в границите на фоновото ниво, а на
олово, цинк и кадмий е по-високо от фона установен за европейските гори (ICP-Forest and
ICP-IM, 2002). Резултатите и за тези почви не се различават от получените в европейската
мрежа за мониторинг на почвите в горските екосистеми. При тълкуването на данните обаче,
следва да се има предвид ниското количество на металите в повърхностните почвени слоеве.
То е показателно за висока акумулация на метали в растенията в много силно кисела среда,
от където следва обогатяването на постилката, но не и на замърсяване.
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Таблица №.18: Съдържание на микроелементи в мъртва горска постилка от тъмноцветна
горска почва, м. Икрище (по Грозева и др., 2005)
Слой
Cu
Pb
Zn
Cd
mg.kg-1
OF
4.7
20.1
30.4
0.4
OH
5.8
26.8
49.0
0.6
Характеристика на почвите
Анализът на повърхностните почвени слоеве показва, че техният механичен състав
не се различава от този на кафявите горски почви. Той е
песъчливо-праховит.
Съдържанието на глина в него e 8.2 %, на прах – 16.4 % и на пясък – 75.4 %. Съотношението
между механичните фракции потвърждава много слабото глинообразуване и доминирането
на химично неактивни или много слабо активни фракции. Механичният състав е
предпоставка за ниско съдържание на хранителни елементи в почвата.
Активната почвена киселинност в повърхностните 20 cm варира в границите на 5.45.5. Почвата е средно кисела. Обменната киселинност – рНCaCl2 е 4.6-4.7, което съгласно
критериите на Ulrich (1983) показва, че буферността й се реализира чрез обмен на протоните
с базични катиони. Буферният й капацитет е относително нисък и е предпоставка за
вкисляване и обедняване на почвата на базични елементи.
Съдържанието на орг.С (9.8 g.kg-1) и общ азот (0.5 g.kg-1) в повърхностния 10 cm
почвен слой е ниско, като в слой 10-20 cm количествата им намаляват, съответно 7.3 g.kg-1 и
0.4 g.kg-1. Съотношението орг.С/N е 20 и както при кафявите горски почви отразява
относително бързото разлагане на органичното вещество.
Съотношението [орг.С/общ N (МГП) ]/[ орг.С/общ N (повърх. мин.слой)] се изчислява на 1.80
и като индикатор за влиянието на азотните отлагания върху почвите в горските екосистеми
(ICP Forest, 2012) показва, че е резултат от естествено протичащи процеси. В Таблица №.19:
са представени резултати за съдържание на някои тежки метали в повърхностните почвени
слоеве на разглежданата тъмноцветна горска почва.
Таблица №.19:Съдържание на микроелементи в тъмноцветна горска почва, м. Икрище (по
Грозева и др., 2005)
Слой
Cu
Pb
Zn
Cd
mg.kg-1
0-10
2.6
8.3
23.5
0.3
Съдържанието на мед в почвата е много ниско, а на олово, цинк и кадмий – ниско.
Въпреки отсъствието на информация за количествата на подвижните форми на металите,
може да се направи извода, че повишените количества тежки метали в изследваната кафява
и тъмноцветна горска почва се дължат на естествени процеси, а не на атмосферни
отлагания. Високата киселинност обуславя наличието на повишени количества лесно
достъпни за растенията форми на металите, чрез които постилката се обогатява.
Планинско ливадни почви (Modic Cambisols)
Те заемат билните части на парка, над горната граница на гората, където се срещат и
в комплекси с тъмноцветните горски почви. В литературата не се открива информация за
строежа на почвения им профил, както и за по-важни физико-химични свойства и химичен
състав.
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Хумусно-карбонатни почви (Rendzinas)
Разпространени са северозападно от река Бъндерица, в близост до м. Предела, (ПУ,
2004). Профилът им е маломощен и варира в границите на 20 cm - 50 cm. Състои се от
хумусно-акумулативен хоризонт, разположен непосредствено върху карбонатни
почвообразуващи скали. Почвеният материал в него е тъмно оцветен, поради високото
съдържание на хумус 7%-15%. Активната почвена киселинност е 6-6.7.2. От представените
в ПУ 2004 г. данни може да се направи заключението, че почвите се отнасят към вид Haplic.
1.11.2. Почвени процеси
1.11.2.1. Проучване и описание на местата с възникнали ерозионни процеси (вид и степен), в
това число и териториите отдадени на концесия
В План’04 въз основа на данните от инвентаризацията от 1993г. са посочени
ерозирани терени върху обща площ 102.3 ха (0,6%) от горите на парка - отдели и подотдели:
52 „б”; 53 „б”; 39 „а”, „б”, „в”; 329 „а”; 419 „в”; 438 „а” (номера на отдели и подотдели от
План’04). При инвентаризацията за План 2014-2023г. тези подотдели не са посочените, като
места с възникнали ерозионни процеси, тъй като през изминалите повече от 20 г. между
двете инвентаризации е настъпил процес на затихване на площна ерозия.
Настоящата оценката за ерозионните процеси на територията на НП „Пирин“ е
направена при проучванията за инвентаризацията на горските и земеделските територии
през юли-септември 2014г., като за определяне на степента на ерозираност е използвана
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои
и строеж на укрепителни съоръжения, Обн. - ДВ, бр. 21 от 01.03.2013 г..
При извършване на теренните проучвания бяха установени участъци (места) по скипистите на ски-зона Банско (териториите отдадени на концесия) с възникнали ерозионни
процеси и потенциана заплаха за развитие в тях на площна и линейна ерозия. Общата площ
на тези места е 16.0 ха – горски територии и включва отдели и подотдели, както следва:
•
Площи със силна IV степен на ерозираност, като е ерозиран целият преходен
хоризонт В (14.4 ха) – отдели и подотдели: 121 „4”- част 1, „4”- част 2; 143 „8”-част 1; 146
„3”-част 1; 147 „7”-част 1; 152 „11”- част 1, „11”- част 2, „13”- част 1;
•
Площи с много силна V степен на ерозираност (14.4 ха) – ерозиран е част от скалния
рохляк (С), отдели и подотдели: 144 „6”-част 1, „9”-част 1; 151 „4”- цял, 152 „8”- част 1, 152
„9”- цял, „11”- част 2.
Площите с площна ерозия и местата с линейна ерозия са представени на Карта на типовете
почва в М 1:100 000.
1.11.2.2. Съществуващи протовоерозионни съоръжения и състояние
През 2014г. в териториите от Парка отдадени на концесия, се извършиха
специализирани проучвания на ерозионните процеси за вид и степен на ерозия.
Площна ерозия.
След освобождаване на дървесната растителност и формирането на ски-писти или
просека за лифт в Ски-зона Банско и Добринище в тези терени постепенно естествено се
настанява тревна, храстова или дървесна растителност. Върху ски-пистите се развива
вторична тревна растителност на мястото на коренната горска растителност. Представляват
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тревни формации (Agrostideta capillaries, Nardeta strictae и др.) на мястото на гори от смърч
(Picea abies (L.) Karst.), бял бор(Pinus sylvestris L.) и бяла мура(Pinus peuce Griseb.). които се
определят като природно местообитание с код 4060 Алпийски и бореални ерикоидни
съобщества.
В резултат на затревяване в ерозирани участъци от ски-писти в „Ски зона с център
гр. Банско - ПР „Вихрен” от концесионера на Ски зоната „ЮЛЕН”АД и заедно с естествено
настанилата се тревна растителност е постигнато тревно покритие с различна плътност в
зависимост от микроклиматичните условия. В площите с изкуствено затревяване се
наблюдава покритие на тревната растителност 90 или 100%, с формиран чим 40 или 50% от
площта, съответно при ски-писти №№ 7,15 и 16.
Върху сравнително малка част от ски-пистите (не повече от 12 % от площта им)
съществува заплаха за развитие на площна и линейна ерозия, тъй като терените са слабо
затревени(от 0 до 30%). Заплахата от от развитие на ерозия е не само заради незначителната
тревна покривка, но и поради големите наклони на пистите – обикновено над 10º.
През периода 2003-2014г. от ЮЛЕН АД е извършена непрекъснато дейност за борба
срещу ерозията върху ски-пистите в района на концесията на ски зона Банско:
•
Ежегодно е извършвано затревяване(средногодишно около 9.0 ха) на ерозираните
участъци от ски-пистите. Прилагано е сеене чрез хидропосев на тревното семе и тор и
мулчиране посева със слама или сено. Хидропосева е покриван с 3-4 см сено или слама
слепени с органично лепило. Тревната смеска прилагана при затревяване на ски-пистите във
високите части на планината съдържа червена власатка (Festuca rubra rubra) – 15%, черна
власатка (Festuca nigrecens) – 35%, овча власатка(Festuca ovina) – 10%, ливадна тимотейка
(Phleum pratenze) – 5%, пасищен райграс (Lolium perenne) – 5%, алпийска ливадина (Poa
alpina) – 5% и др. На сн. 1 е показана зачимена ски-писта.
•
На стръмните участъци (над 10º) по ски-пистите са изграждани валове-канавки с
наклон по склона 5-10% за безопасното им поемане от почвата или отвеждане на
дъждовните и снежните води (сн. 2) към колекторите. Резултатите са много добри, като в
голямата си част ски-пистите са затревени и защитени по този начин срещу с ерозия.
•
На много участъци върху ски-пистите са изградени основни канавки-колектори с
обща дължина 2.3 км, които отвеждат оттеклите води безопасно към хидрографската мрежа
в ски зоната.

Сн.1: „Старата писта 7”
(сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)

Сн.2: „Томба” – изпълнени изпълнени
валове-канавки (сн. инж. И. Петров, юли
2014г.)
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•
В основата на стръмни скатове (откоси) на места са направени стени от суха каменна
зидария с общ обем 580 куб.м, като между камъните са вкоренявани резници от ива.
•
Извършено е строителство на сандрачни баражи (сн. 3) в дерето под ски-писта Томба.
Формираната дълбока ровина през 2004/2005г. е укрепена и линейната ерозия тук е
преустановена.
•
По ръба на писта „Томба“ е изградена подпорна стена см дължина 75 м за укрепяване
на пистата изградена от обли трупи ф 18-25 см от черен бор. В челната страна на подпорната
стена са вкоренени резници от ива за допълнително й укрепяване на откоса след загниването
на трупите.
•
На р. Бъндерица в м. Бъндеришка поляна е изградена корекция с дължина 0.15 км за
защита на водоема, стените на която са построени от габиони.

126
Сн.3 Двустенен дървен бараж – ровината
под писта
„Томба” (сн. инж. И. Хаджиев, септември
2011г.)

Сн. 4: Продълбаване на дъното на
Бъндерица
(сн. инж. И. Петров, юли 2014г.)

р.

В долния край на корекцията изградена в леглото на р. Бъндерица се наблюдава
подкопаване на радието (сн. 4), като при обилни валежи е възможно понижаване на
ерозионната основа пред радието, заобикалянето му и при това е вероятно пропадане и
разрушаване на началото на корекцията. За предпазване на корекцията е необходимо
изграждане на защитно съоръжение в началото и.
На ски-път 1–участък 3 е изградена подпорна стена от габиони за защита на откоса
срещу свличане или срутване. На много места габионите са повредени от срутени едри
камъни. ЮЛЕН АД е възложил и е изработен проект за укрепяване на откоса с анкерирани
дървени подпорни стени и укрепващи геомрежи.
Във връзка с оценката на развитието на растителността върху ски пистите –
територии отдадени на концесия, през. август 2014г. е направено Фитоценологично
описание на растителността по пистата по Braun Blanquet от проф. Димитър Димитров,
приложено в Сборник: „Социално–икономически аспекти”. Проучването дава основание да
се оцени, че заедно с изкуственото затревяване на ски-пистите протичат стабилни процеси
за трайно настаняване върху тях на естествена местна тревна, храстова и дървесна
растителност. Въз основа на направения фитоценологичен анализ са определени природните
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местообитания върху ски-пистите според Ръководство за определяне на местообитания от
европейска значимоств България, 2009г., както следва:
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик {FestucoBrometalia) ('важни местообитания на орхидеи);
6520 Планински сенокосни ливади.
В заключение следва да се отбележи, че с прилагането на описаните укрепителни
съоръжения и техниките на затревяване се наблюдава в последните години по-сигурно и
добро вписване на ски-пистите и лифтовете към ландшафта на НП „Пирин”.
1.11.2.3. Натрупване, хумификация и минерализация на органичното вещество в почвите.
Буферност на почвите
На територията на парка основна роля за запазване на биоразнообразието играе
почвата и почвеното органично вещество. Почвеното органично вещество определя важни
функции на почвената система като структура и стабилност, почвено плодородие и
капацитет на влагозадържане. То е определящо за поддържането на почвените функции и
ограничаване на почвената ерозия, запазване на продуктивните качества на почвата и
предотвратяване разпространението на замърсителите от почвите към водите (Филчева,
2007). Намаляването на почвеното органично вещество води до деградация на почвите,
загуба на почвени функции и почвено плодородие и засилване процесите на ерозия и
дезертификация.
В смисълът на горното са разгледани процесите на натрупване, хумификация,
разлагане и минерализация на органичното вещество в почвите от територията на НП
„Пирин”.
•
Хумусно съдържание и киселинност
На база резултати от почвени анализи, представени в ПУ на НП „Пирин” (2004 г.) е
направена оценка и класификация на почвите по хумусно съдържание (Пенков, 1996).
Установено е значимо разнообразие, представено от:

Кафяви горски тъмни
По данни от ПУ (2004) при кафявите горски почви преобладава участието на тези с бедно
хумусно съдържание (0,37 % ± 0.26) – 34,6%; следвани от малко хумусните (1,12% ± 0.10) –
23%; средно хумусните почви (2,59% ± 0.16) – 15,4%; богато хумусните почви (5,53% ±
0.27) – 11,54%; почвите с обилно хумусно съдържание (7,69% ± 0,40) – 7,7,0% и хумусните
почви (4,39% ± 0.08) – 7,69%. Резултатите са представени в фиг. 1.11.2.3-1.
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Фиг. 13: Хумусно съдържание и процентно разпределение на кафявите горски почви-тъмни
с различно съдържание на хумус
Кафяви горски преходни
По данни от ПУ (2004) при кафявите горски почви преходни преобладава участието
на почвите с бедно и средно хумусно съдържание, съответно - (0,67 % ± 0.16) – 33,3% и
(2,71± 0.58) – 33,3%; следвани от почвите с обилно хумусно съдържание (9,46% ± 2,03) –
22,2% и малко хумусните (1,17%) – 11%; Няма богато хумусни и хумусни почви.
Резултатите са представени в фиг. 14


Фиг. 14: Хумусно съдържание и процентно разпределение на кафявите горски почвипреходни с различно съдържание на хумус
Тъмноцветни горски
По данни от ПУ (2004) при тъмноцветните горски почви преобладава равното
участие на малко и обилно хумусните, съответно - (1,47 % ± 0.22) – 33,3% и (9,07± 0.86) –
33,3%; следвани от хумусните почви (4.56±0.13) – 16,67% и бедно и средно хумусните
почви. Няма богато хумусни почви. Резултатите са представени в фиг. 15.
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Фиг.15: Хумусно съдържание и процентно разпределение на тъмноцветни горски почви с
различно съдържание на хумус
Няма данни за планинско ливадните почви.
•
Профилно разпределение на органичното вещество

Кафяви горски
Естествените условия на хумусообразуване при кафявите горски почви обуславят
трансформацията на органичните остатъци и образуването на хумус тип „модер”. Под
влияние на горската растителност акумулирането на хумус е на дълбочина до 60 cm.
Хумусното съдържание в повърхностните пластове (до 20 cm) е много високо (4 – 12
%), а в долната част на хумусния хоризонт – рязко намалява.
Профилното разпределение на органичното вещество при кафяви горски почви е
представено на фиг. 16 и фиг. 17

Тъмноцветни горски
Климатичните условия, при които са формирани тъмноцветните горски почви се
характеризират със значително по-слаба интензивност на минерализацията на растителните
остатъци, поради което органичното вещество е в значително количество. Профилното
разпределение на органичното вещество при тъмноцветни горски почви е представено на
фиг. 18.

Фиг. 16. Профилно разпределение на
органичното вещество в кафяви горски
тъмни почви

Фиг. 17. Профилно разпределение на
органичното вещество в кафяви горски
преходни почви
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Фиг. 18. Профилно разпределение на органичното вещество в тъмноцветни горски почви
•
Съдържание на общ азот
Направена е оценка и класификация на почвите по съдържание на общ азот (Пенков, 1996).
Установено е значимо разнообразие, представено от:

Кафяви горски тъмни
При кафявите горски почви – тъмни съдържанието на общ азот е аналогично на
съдържанието на хумус - преобладават почвите със средна запасеност с общ азот (0,15 % ±
0.02) - 88,5%; следвани от почви с голяма запасеност (0,22% ± 0.03) – 7,7% и много голяма
запасеност – 3,8%. Резултатите са представени в Таблица №.20.
Таблица №.20: Квалификационна схема за преценка на съдържанието на общ азот в
кафяви горски тъмни почви от територията на НП „Пирин”
Средна (0.10 Много голяма (0.25Голяма (0.2-0.25%)
0.20%)
0.3%)
0.15±0.02
0.22±0.02
0.382

Кафяви горски преходни
Преобладават почвите със средна запасеност с общ азот (0,15 % ± 0.02) - 88,9%; следвани от
почви с голяма запасеност (0,23%) – 11,1%.

Тъмноцветни горски
Преобладават почвите със средна запасеност с общ азот (0,15 % ± 0.02) - 88,9%; следвани от
почви с голяма запасеност (0,23%) – 11,1%. Резултатите са представени в Таблица №.21
Таблица №.21: Квалификационна схема за преценка на съдържанието на общ азот в
тъмноцветни горски почви от територията на НП „Пирин”
Средна (0.10 -0.20%)

Голяма (0.2-0.25%)

0.13±0.02*
0.21±0.01
83.3**
16.7
Забележка: 0.13±0.02* - Средноаритметична стойност и стандартно отклонение; 83.3%** Процент на срещаемост

1303 - гр. София; ул. „Пиротска“ 64; тел.: 986 70 02; факс: 986 67 81; e-mail: info@proles.bg
ISO 9001-2008 Certified Company

130

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“
www.ope.moew.government.bg
Договор № УР-051/29. 01. 2014 г. с предмет: „Разработване на ПУ на НП „Пирин“ за периода 2014 – 2023 г.“
Проект № DIR–5113325-3-91 „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и Р „Тисата“ от ОП „Околна среда 2007-2013 г.“

Съотношение С:N
Процесите на акумулация на органичното вещество и степента на неговото разлагане
са проследени чрез съотношението С:N. В зависимост от стойностите на съотношението
C:N почвите от територията на НП „Пирин” се разделят на две групи:
- I група – почви с относително ниски стойности на съотношението между органичния
въглерод и общия азот (C:N ≤ 13), което е индикатор за относително бързото разлагане
на органичното вещество и нормалното протичане на минерализационните процеси.
Срещат се при 66% от изследваните почви;
- II група – почви с високи стойности на съотношението между органичния въглерод и
общия азот (C:N ≥ 13), което е индикатор за забавено протичане на минерализационните
процеси и акумулация на органичното вещество. Срещат се при 34% от изследваните
почви.
Разпределението на съотношението при различните почвени типове е както следва:
Кафява горска тъмна – 77% - почви от I група; 23% - почви от II група;
Кафява горска преходна – 67% - почви от I група; 33% - почви от II група;
Тъмноцветна горска - 42% - почви от I група; 58% - почви от II група.
•

Буферност на почвата
Буферността на почвата е определена на база количеството на хумуса като адсорбент
и рН. По тези критерии почвите са групирани по съдържание на хумус на дълбочина 0-20
сm и рНН2О по следната схема:
•
1 група – почви с рН>5 и хумус > 2% (силно буферни);
•
2 група – почви с рН>5 и хумус < 2% (средно буферни);
•
3 група – почви с рН<5 и хумус > 2% (слабо буферни);
•
4 група – почви с рН<5 и хумус < 2% (много слабо буферни).
Това групиране на почвите, макар и условно, дава обща представа за буферните
качества на почвите от територията на НП „Пирин”.
На фигура 19: е показано разпределението на почвите по гореспоменатите критерии,
откъдето се вижда, че има силно преобладаване на почвите със силна буферна способност –
72 % над почвите със слаба буферна способност - 28 %.
•

Фиг. 19:. Процентно разпределение на почвите от територията на НП „Пирин” по
буферност
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Разпределението на различните почвени типове по степен на буферност е както следва:
Кафява горска тъмна – 89% - почви от първа група; 11% - почви от трета група;
Кафява горска преходна – 67% - почви от първа група; 33% - почви от трета група;
Тъмноцветна горска - 50% - почви от първа група; 50% - почви от трета група.
1.11.2.4. Състояние на почвите от ски пистите
Извършените анализи през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 2215
m), „Тодорка” (н. в. 2080 m), разположени в зоната на разпространение на планинско
ливадните почви, „Томба” (средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна част - н. в. 1752 m),
разположени в зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви и контрола –
планинско ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в. 1947 m показват, че:
В сравнение с контролната почвена проба, която е със слабо кисела реакция на
почвения разтвор, при почвите от ски пистите се наблюдава леко вкисляване – почвите от
„Балканиада” и „Тодорка” са със силно кисела реакция, а тези от писта „Томба” (средна и
долна част) са със средно кисела реакция (фиг. 20);
В сравнение с контролната почвена проба, която е малко хумусна, почвите от
писти „Балканиада” и „Тодорка” са обилно хумусни, а тези от писта „Томба” (средна и
долна част) са със средно хумусно съдържание (фиг.21);
В сравнение с контролната почвена проба, която е със средна запасеност с общ
азот, почвите от писти „Балканиада” и „Тодорка” са с обилна запасеност, а тези от писта
„Томба” (средна и долна част) са с малка запасеност (фиг. 22);
В сравнение с контролната почвена проба, която е със слаба запасеност с усвоим
фосфор, силно обилна запасеност с калий и голяма запасеност с усвоим магнезий, почвите
от писти „Балканиада” и „Тодорка” са с добра запасеност с усвоим фосфор, силно обилна до
свръх обилна запасеност с калий и много слаба запасеност с усвоим магнезий, а тези от
писта „Томба” (средна и долна част) са със средна запасеност с усвоим фосфор, свръх
обилна запасеност с калий и много слаба запасеност с усвоим калий.. Значимите разлики в
съдържанието на калий и магнезий в почвите от ски пистите в сравнение с контролната
почвена проба вероятно са резултат на системното внасяне на физиологично кисел азотен
тор (амониева селитра), което води до засилена миграция по профила на катиони на калия и
магнезия и влошаване на калийния режим на почвите (фиг.24 );
Повишени концентрации на нитратни йони (NO3ꞌ) в почвите от писти „Томба”
(долна и средна част) и Тодорка спрямо тези от контролната проба и Балканиада.

Фиг. 20. Активна киселинност (рНН2О) на почви от ски писти – 2014 г.
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Фиг. 21. Съдържание на хумус в почви от ски писти – 2014 г.

133

Фиг. 22. Съдържание на общ азот в почви от ски писти – 2014 г.

Фиг. 23. Съдържание на усвоими форми на фосфор, калий и магнезий в почви от ски писти
– 2014 г.
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Фиг. 24. Съдържание на нитратни йони в почви от ски писти – 2014 г.
1.11.2.5. Замърсяване на почвите
Резултатите от провеждания мониторинг на почвите на територията на НП Пирин
(предоставен протокол №794/15.06.2005 г. за 12 бр. почвени проби, взети през 2005 г. от
територията на НП „Пирин”) показват, че няма замърсяване с тежки метали и металоиди
(Таблица №.22).
Таблица №.22: Съдържание на тежки метали и металоиди в мъртва горска постилка и
органичен почвен хоризонт (НП „Пирин” – 2005 г.)
As
Cd
Cu
Pb
Zn
№ Протокол Почвен
рНН2О
Обект
ИАОС, РЛ тип
mg/kg
Благоевград
2005 г.
05161Пч - НП
Кафяви
"Пирин"
ПР 794/15.06.200
горски
5.52
0.73
0.29
5.75 11.5 51.2
"Синаница"
5 г.
почви
МГП
05162Пч - НП
Кафяви
"Пирин"
ПР 794/15.06.200
55.2
горски
5.74
1.02
0.1
7.43 8.87
"Синаница"
5 г.
6
почви
НОХ
05163Пч - НП
"Пирин"
ПР 794/15.06.200
5.29
1.67
0.19
9.79 22.1 45.4
"Каменица"
5 г.
МГП
05164Пч - НП
"Пирин"
ПР 794/15.06.200
5.23
1.27
0.07
11.7 18.2 40.1
"Каменица"
5 г.
НОХ
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05165Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Байова дупка"
МГП
05166Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Байова дупка"
НОХ
05167Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Вихрен" МГП
05168Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Вихрен" НОХ
05169Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Шилигарника"
МГП
05170Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Шилигарника"
НОХ
05171Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Безбожко
езеро" МГП
05172Пч - НП
"Пирин"
ПР
"Безбожко
езеро" НОХ

794/15.06.200
5 г.

5.61

3.64

0.23

14.1

18.5

83.6

794/15.06.200
5 г.

5.69

2.71

0.33

16.5

17

74.7

794/15.06.200
5 г.

5.53

2.69

0.18

7.91

41.5

60.8

794/15.06.200
5 г.

5.65
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Извършените изследвания през 2014 г. на почвите от ски писти: „Балканиада” (н. в. 2215
m), „Тодорка” (н. в. 2080 m), „Томба” (средна част - н. в. 1897 m), „Томба” (долна част - н. в.
1752 m) и контрола – планинско ливадна почва от отдел 125 (1) – н.в. 1947 m също
потвърждават, че няма замърсяване на почвите с тежки метали (Таблица №.23 ).
Таблица №.23: Съдържание на тежки метали в почви от ски писти – НП Пирин, 2014 г.
Ски писти
Контрола
Томба Показател
Томба
Отдел
Балканиада Тодорка
долна
срадна част
125 (1)
част
Fe, mg/kg
207
156
27.7
28
4.3
Cu, mg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
Zn, mg/kg
2.2
1.8
<1
<1
<1
Mn, mg/kg
13.1
15.9
14.8
20.9
7.6
Mo, mg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
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