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КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
В БЪЛГАРИЯ
Резултатите от проекта PRUDENCE
(Prediction of Regional scenarios and
Uncertainties for Defining European
Climate change risks and Effects)
показват, че към края на ХХІ в. лятната
сума
на
валежите
ще
намалее
значително в Южна и Централна
Европа, а интензивните валежи, като
тези, които предизвикаха големите
наводнения по реките Дунав, Елба и
Рона през 2002 г. например, ще се
случват по-често и ще бъдат дори поинтензивни. В България след средата
на 1990-те години годишните валежи
показват тенденция към повишение в
повечето райони на страната, като
през
последните
години
има
тенденция
към
зачестяване
на
случаите с типично пролетно-летен
тип конвективна облачност с валежи
от
дъжд,
гръмотевични
бури
и
понякога с валежи от град през зимни
месеци като януари и февруари. Има
значително увеличение и на средния
брой дни с денонощни суми на
валежите над 100 mm с около 30% за

периода 1991-2007 г. спрямо базисния
период
1961-1990
г.
Според
симулациите за нашата страна с
HadCM3 за сценарий A2 се очаква в
близко бъдеще, до 2015 г., валежите
през топлото полугодие да намалеят с
около 30% спрямо климатичната норма
(1961-1990
г.),
а
през
студеното
полугодие
намалението
да
е
значително
по-слабо,
като
за
декември, март и ноември валежните
количества нарастват 1.

В България за периода 1961 - 2015 г. се
наблюдава
повишение
на
температурата на въздуха от 0,2 до
0,5°С спрямо базисния период (19611990 г.). Характерно е, че най-голямо
повишаване на температурите е през
лятото - м. август, когато покачването
е с 0,5–0,9 °С за периода 1961–2015 г. и с
1,6–2,5 °С за периода 2000–2015 г 2. На
фиг. 1 се вижда, че България попада в
зона на прогнозно намаление на
валежите към 2099 г. между 10-20% и
20-30%.

Фиг. 1.
Прогнозна
промяна в
сумата на
валежите за
периода 20112099, Източник:
Precipitation
Sum, 2011-2099 —
Climate-ADAPT
(europa.eu)

1

Анализ и оценка на риска и уязвимостта на
секторите в българската икономика от климатичните
промени, стр. 51

2

Съвременни изследвания на температурата на
въздуха и валежите в България, Г. Рачев и Н.
Асенова (2017 г.), годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”
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Сушата в България
За климата на територията на България
има ясно изразени периоди без дъжд

Фиг. 2. Аномалии на
годишните суми на валежи
за периода 1961–2015 спрямо
климатичната норма 1961–
1990 за избрани станции.

през втората половина на лятото и
през есента за около 40-50 дни, които
се повтарят на

всеки 2-3 години 3

(Knight,

Често

2004).

сушата,

в

Източник: Рачев, Асенова,
2017. Съвременни
изследвания на
температурата на въздуха и
валежите в България

конкретна година е кулминацията на
многогодишни периоди на постепенно
намаляване

на

годишните

количествата на валежи и оттам на
речния

отток.

Такъв

пример

е

периодът между годините 1982-1994 г.
когато количествата валежи намалява
с 90% от средното за 1983 г., а оттокът
на реките пада на 70% от нормалното,

периода 1982-1994 г. е последван от

В

период

изследвания

с

над

нормални

годишни

валежи (Рачев, Асенова 2017).
Според

температури. Негативното натрупване

България от 2011 г. (Сушата в България,

на намалените количества на валежи и

проф. В. Александров, 2011), когато

на

отново

на

реките,

съчетани

с

е

имало

на

сушата

изявена

суша

в

с

високите летни температури води до

продължителност 3 месеца, тя е била

водната криза в България през 1994 г.

най-силно

Продължителното засушаване през

България. В този период се наблюдава

изразена

в

Северна

и пресъхване на малките реки: р. Осъм
3

G. Gregory Knight, Ivan Raev, Marieta Staneva, 2004.
Drought in Bulgaria: a contemporary analog for climate
change.

при Троян, р. Струма при Перник и
Пиринска Бистрица.

за
на

“Съвременни

температурата

на

въздуха и валежите в България” от Г.

като се наблюдават и високи летни

оттока

изследване

статията

Рачев и Н. Асенова (2017 г.) най-голямо
намаляване на годишните валежи от
70-те години на миналия век до 2015 г.
има отчетени на вр. Мусала (Рила),
където

намалението

е

значително,

особено за м. януари и февруари (11%),
което

от

своя

страна

води

до

намаляване на речния отток на реките
извиращи от планината.

|6
В ст. Кюстендил се наблюдава трайно
засушаване през пролетта след 80-те
години. В ст. Кърджали се наблюдава
най-голямо намаление на валежните
суми за периода 1961-2015 г., като след
1987 г. се оформя и тенденция към
засушаване.
Тоест периоди на засушавания на
територията
на
България
са
сравнително нормални, като след 80те години на миналия век се
наблюдават тенденции за трайно
засушаване. В някой райони е изразено
по-силно в други по-слабо, като
периодите на суша са през пролетта
или през лятото.

Климатичните промени
и влиянието им върху
селското стопанство

предполагат

Според изследване на Европейския

количеството реколта към базисния

съюз от 2020 г. селскостопанската

период е използването на адаптирани

култура, на която ще се отразят най-

към местния климат сортове.

много климатичните промени в Южна

Според

Европа
поливни

е

царевицата,
условия.

предвижда

Към

и

2050

при

г.

намаляване

производителността
потенциала

дори

й

за

й

до

България

се
на

80%

от

спрямо

базисния период (1981-2010 г.), като при
условия на неустойчиво използване на
водните ресурси (например напояване
от

подпочвени

пречистени

води,

а

отпадни

отглеждането

й

ще

не

от

води)
бъде

нерентабилно . Подобни, но не толкова
4

силно изявени тенденции за 2050 г., се

за

пшеницата

с

намаление на продукцията от около
49%

за

Южна

Европа.

Възможни

предложени решения за задържане на

много

автори

сушата

се

проявява все по-често в България и
засяга

все

повече

селското

стопанство (Попова, 2013) 5. Установено
е, че поради намаляване на валежите и
нарастване

на

температурата

амплитудата

на

въздуха,

в

на
най-

голяма степен от сезонно засушаване
в страната са застрашени районите на
Пловдив

и

Стара

Загора.

Поради

засушаване

добивите

от

царевица

намаляват

средно

с

32%

от

потенциалния добив в Плевен и с 20% в
Лом и Силистра (Попова, 2013).

4

Hristov, J., Toreti, A., Pérez Domínguez, I., Dentener,
F., Fellmann, T., Elleby C., Ceglar, A., Fumagalli, D.,
Niemeyer, S., Cerrani, I., Panarello, L., Bratu, M.,
Analysis of climate change impacts on EU agriculture by
2050, EUR 30078 EN, Publications Office of the
European Union, Luxembourg, 2020

5

Popova, Z., М. Ivanova, L. S. Pereira, K. Boneva, K.
Doneva, V. Alexandrov and M. Kercheva, 2013.
Droughts and climate change in north Bulgaria –
assessing trends and related impacts on the maize
cropping system. Agricultural Science, 46 (3-4): 3-20
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Климатичните промени се проявяват
много често в редуващи се наводнения
и продължителни засушавания, което
представлява
стрес
за
цялата
педосфера (почвената покривка на
Земята) и биосфера. На процеси на
преовлажняване и заблатяване са
подложени
около
10%
от
обработваемите почви в България.
Например
повърхностното
им
преовлажняване през зимата на 20142015 г. предизвиква унищожаване на
житните посеви в Южна България,
особено в райони със сезонно
преовлажнени почви, каквито са
Псевдоподзолистите, Смолниците и
Глинестите черноземи 6.

6

проф. д-р Методи Теохаров, ИПАЗР “Н.Пушкаров” –
София, 2015. Почвените ресурси на България проблеми и прогнози

А)

Б)

Фиг. 3. А) Средните промени в добива на зърнена царевица (% спрямо историческия
период), прогнозирани съгласно RCP8.5 за условия на затопляне от 1,5oC, като се приеме,
че няма да е възможно напояване (т.е. само дъжд). Щрихът обозначава области с ниско
съгласие на моделите (т.е. по-малко от 66% от моделите са съгласни в знака на
очакваните промени). Б) Средните промени в добива на пшеница (% спрямо историческия
период), прогнозирани съгласно RCP8.5 за условия на затопляне от 2oC, като се приеме,
че няма да е възможно напояване (т.е. само дъжд). Щрихът обозначава области с ниско
съгласие на моделите (т.е. по-малко от 66% от моделите са съгласни в знака на
очакваните промени). Източник: JRC PESETA IV project, ЕС
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ВОДА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
Потреблението на вода
за напояване в
България
Използваната вода от сектор селско,
горско и рибно стопанство съставлява
средногодишно около 6.8% от общото
водоползване (2010-2019 г.) в България.
За сравнение, селското стопанство в
Европа използва 69% от цялата
консумирана вода, което го прави найвзискателният сектор. През 2019 г.
количествата се оценяват на 327 млн.
m3 (напояване и рибни стопанства),
като най-значими са през 2015 г. (360
млн.
m3),
а
най-малки
през
относително многоводната 2014 г. (289
млн. m3). Равнището се определя
основно от търсенето на вода за
напояване, което зависи от вида на
културите, засетите площи, както и от
климатичните
фактори.
Най-голям
обем за напояване е регистриран през
относително сухата 2011 г. (322 млн. m3),
а най-малък – през 2017 г. (255 млн. m3).

Набиране на данни за
местните климатични
условия от
земеделския стопанин
За ориентировъчни данни за местните
климатични
условия
(средно
количество на валежи за месец и
годишно, периоди на засушавания,
преобладаващи ветрове) могат да
бъдат
прегледани
Общинските
планове за развитие, Програмата за
опазване на околната среда на
общината, План за опазване чистотата
на въздуха (не всяка община има такъв
план), които са публикувани на сайта
на съответната община в частта им
“Планове и програми” или да ги
намерите като въведете името на
плана или програмата с името на
общината в интернет търсачката. В
съдържанието
на
изброените
документи трябва да потърсите частта,
която се отнася за климат и води.
Колкото
по-скоро
е
изработен
съответният документ, толкова поактуални би трябвало да са данните в

него. Някои общини имат детайлно
описание на климата (и) водите,
включително и количество и състояние
на подпочвените води в конкретния
район.
Архивни метеорологични данни за
средно
месечни
и
годишни
температури от 2004 г. до сега, както и
количество валежи до 2012 г. по
измервателни станции са налични
безплатно. Ако Вашето населено място
го няма в описаните станции, можете
да бъде избрана най-близката станция
или станция с подобни географски и
климатични фактори. Имайте предвид,
че данните може да са непълни или да
липсва някой периоди.
Пример за станция Ловеч: „Климатични
данни/Помесечни/годишни
обобщения“.
Климатични
диаграми,
които
се
базират на 30 годишни симулации на
почасови модели на времето и са
достъпни за всяко място на Земята от
компанията Метеоблю. Те дават добри
индикации за типичните климатични
модели
и
очакваните
условия
(температура,
валежи,
слънчево
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греене
и
вятър).
Симулираните
метеорологични
данни
имат
пространствена
разделителна
способност от приблизително 30 km и
може да не възпроизведат всички
местни метеорологични ефекти, като
гръмотевични бури, местни ветрове
или торнадо, както и местните
различия, които се срещат в градски,
планински или крайбрежни райони.
На посочения сайт може да се намери
безплатна прогнозна информация за
валежите
и
температурите
за
следващите две седмици данни за
температурите от последните две
седмици, както и информация за
последната година по месеци за
минимални
и
максимални
температури,
валежи,
скорост
и
посока на вятъра.

По-подробна историческа информация
– за последните 40 години, за една
локация, включително за температури,
слънчево греене, валежи, влажност,
евапортанспирация, температура и
влажност на почвата, скорост и посока
на вятъра може да се закупи от
meteoblue history на цена 120 евро:.
Трябва да се има предвид, че това не
са данни от измервания, а от моделни
симулации.
Данни
от
физически
измервания на терен могат да се
закупят от Националния институт по
метеорология
и
хидрология.
Информация
относно
видовете
измервания и локацията на станциите,
както и цените на услугите е налична
при запитване. След като получите
съвет по телефон или имейл трябва да
изпратите официално заявление, след
което данните трябва да ви бъдат
предоставени в рамките на две

седмици. Цената за 10-годишен период
за месечните валежни количества за
една станция по време на изработване
на настоящия наръчник е 300 лв.
Информация може поискате и от
териториалните
офиси
на
Националната служба за съвети в
земеделие.
В последните години се появи и
голямо предлагане на любителски
метеорологични станции, за които
представяме следните примери:
●
●

●
●

Meteorological
Sensors - OTT
Hydromet
Rain
sensors
for
Automatic
Weather
Stations
(AWS)
(pronamic.com)
Weather Stations - Delta T (deltat.co.uk)
Instruments, sensors and other
measurement devices | Vaisala
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●

Meteorological - Climatological ::
Scient Act SA

За всички устройства споменати погоре е необходимо електричество. За
измерване само на валежите може да
се използва кофа с преобръщане
(tippingbucket). Валежите могат да се
измерва и в обикновен градуиран съд,
като в горната част се поставя фуния и
филтър, така че да не попада нищо
друго освен вода. При този начин на
мерене, информацията не се записва,
което означава, че е необходимо да се
отчита
редовно
от
наблюдател.
Съществуват и аналогови уреди, които
работят без електричество и могат да
записват
ограничено
количество
данни, но такива вече трудно се
намират на пазара.
Фиг. 4. Компоненти на водния баланс. Снимка: В. Фердинандова
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Воден баланс на
земеделския стопанин
Водният баланс представлява сумата
на водните потоци, постъпващи и
излизаща от дадена система. За
земеделските територии водния
баланс
може
уравнението:

да

се

изрази

с

В + Н = ET + И + ПО + ИТ ± ΔП
(Уравнение 1)
където,
ЕТ – евапотранспирация, В – валежи,
ПО – повърхностен отток, И –
инфилтрация, Н – напояване, ИТ –
интерцепция, делта П е водата, която
се съхранява в почвата.
Валежите са един от основните
природни фактори влияещи върху
приходната част на водния баланс. За
да се установи нуждата от напояване
на даден обект, е необходимо да се
знае площта на поливната територия,
нуждите на растенията, както и
разходните пера от Уравнението 1. ET е
мярката за изчерпване на водата от

почвата
поради
изпаряване
от
почвената повърхност и транспирация
от растенията. Няколко са факторите
на околната среда, които влияят върху
ЕТ.
Интензитетът
на
слънчевото
греене, е движещата сила за ЕТ, което
се влияе от местоположението и
експозицията на обекта. Слънчевото
греене заедно със скоростта и
посоката
на
вятъра
влияят
на
въздушната влажност, както и върху
влажността на почвата и дефицита на
водните
пари.
Повишените
температури на въздуха и понижена
въздушна
влажност
водят
до
повишаване на дефицита на налягане
на водни пари, което допълнително
увеличава ЕТ. Растенията растат и
трупат маса благодарение на процеса
фотосинтеза. За да се осъществява
този процес растението се нуждае от
въглероден двуокис, който се поема от
устицата, разположени по листата и
някои
клонки.
Едновременно
с
приемането на въглероден двуокис от
устицата се изпарява вода растението транспирира. При ниски
нива
на
относителна
влажност
растението трябва да „реши“ дали да
поема въглероден двуокис, при което

ще изгуби и вода или да затвори
устицата си и да спре да нараства. В
някои случаи, за да се предпазят от
загуба на вода растенията се лишават
от част от листата си, което е
нежелателно, особено ако растението
се
отглежда
като
земеделска
продукция.
Друг начин на разходване на вода от
системата е инфилтрацията (И). Това е
водата,
която
преминава
през
почвения
слой
към
по-дълбоки
подпочвени
хоризонти.
Инфилтрираната
вода
не
винаги
означава загуба за системата. Ако
съществуват добри капилярни връзки в
почвата, през сухите периоди водата
може да се качи отново към
повърхността.
Също
така
някои
дървета са способни да достигнат с
корените си до подпочвени хоризонти,
където
чрез
инфилтрацията
се
захранват подпочвените води.

Повърхностният отток (ПО) се променя
в зависимост от пропускливостта на
вода от повърхностния почвен слой,
както и от наклона на терена. В
зависимост от релефа, повърхностният
отток може да изнася или внася вода
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от и към обекта. Като цяло той влияе
негативно на почвата тъй като може да
бъде причина за ерозия. Задържането
на
водата
върху
листата
и
изпаряването
й
директно
в
атмосферата без да достигне почвата
се нарича интерцепция (ИТ) и зависи
до голяма степен от вида на
растенията.
За да може правилно да се планира
напояването на земеделските култури,
т.е.
точно
какво
допълнително
количество вода е нужно и по кое
време, важно е да се знае освен
количеството на валежите, също така
вида на почвата и водния баланс на
територията.

ПОЧВЕНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ВОДЕН РЕЖИМ НА
ПОЧВАТА

голяма степен се определя от нейния
механичен състав, както и степента й
на агрегиране. Тези ѝ две свойства са
от най-голямо значение за нейната
плътност,
дренаж
и
аерация,
задържане на вода и устойчивост на
ерозия.

Водата
е
основен
фактор
за
плодородието на почвата. Тя е
необходима за протичането на всички
физични, (био)химични и биологични
процеси, както в почвата, така и в
растенията. Тя е необходима за
покълване на семената, за разтваряне
на хранителните вещества от почвата,
за транспирация и поддържане на
тургора на клетките и т.н.

Силно песъчливите почви лесно се
дренират и не съдържат почти никакви
хранителни
вещества.
Силно
глинестата почва е плътна, лепкава,
трудно се обработва и корените
трудно растат през нея. Глинестите
минерали имат свойството да се
свиват и разширяват, което води до
пукнатини в почвата. Дори когато
глинестата почва е добре запасена с
вода, част от тази вода не е достъпна
за растенията, тъй като водните
молекули
адхезират силно към
глинестите минералите, от където
растенията не могат да я изтеглят.
Глинестите почви имат добър запас на
хранителни
вещества.
Найблагоприятни
за
растенията
са
глинесто-песъчливи и песъчливо-

Механичен състав на
почвата
Текстурата на почвата се определя от
участието на отделни частици пясък,
ил и глина в почвата. По-големите
частици се образуват при слепване на
по-малките и се наричат агрегати.
Циркулирането на водата в почвата до
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глинестите

почви

със

участие

на

вода, до ниво няколко сантиметра под

Маркирайте слоевете и ги измерете, за

отделните фракции 40% пясък, 40% ил,

ръба. Препоръчва се добавянето на

да изчислите колко процента е всяка

20% глина. За подобряване физичните

чаена лъжица препарат за миене на

от

свойства на почвата вижте следващите

чинии. Детергентите са повърхностно

процентното съдържание на глина. За

секции и допълнителна литература 7.

активни вещества и помагат за по-

подобряване физичните свойства на

ефективно

почвата вижте следващите секции и

За да определим какво е процентното
съотношение на механичния състав на
почвата можем да използваме метода
за разделяне на слоевете със т. нар.

разделяне

на

частиците

много добре за около минута след

Таблица

което го оставете да се утаи.

на дълбочина по ваш избор. Почвеният

утаява най-бързо - за около минута,

профил стига до 1-2 метра, но най-

илът за около 2 часа и глината за 2-3

важни са горните слоеве, които се

дни.

премахнете

по-големите

почвата

и

камъни

и

1.

Големина

на

за

минералните

частици в почвата

напояват и докъдето стигат корените.
стрийте

Пример

допълнителна литература 9.

Пясъкът, като най-тежка фракция, се

и

фракции.

една от друга. Разклатете буркана

зидарски буркан 8. Изкопайте почвата

Размесете

трите

органични материали. Препоръчва се

Частици

mm

Пясък

О,05-2

Ил

0,002-0,05

Глина

<0,002

също почвата да се пресее, за да не се
получават

въздушни

джобове

в

буркана и по-добре да се отделят
фракциите. Напълнете буркана на ⅓
или

на

½

от

височината

му

с

подготвената почва и допълнете с
7

http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/094/894/so
ilstructure_brochure.pdf
8
https://growitbuildit.com/mason-jar-soil-test-claysand-silt/

9

http://adlib.everysite.co.uk/resources/000/094/894/so
ilstructure_brochure.pdf
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За да оцените какъв тип е почвата ви
може да използвате калкулатор или да
поставите

вашата

проба

на

триъгълната диаграма (фиг. 5).

Фиг. 5. Механичен състав на почвата.

Източник: U.S. Soil Conservation Service
(
)

А)

Б)

В)

Слоевете
са
разположени
както
следва от горе на долу – органичен
материал, глина, ил, пясък, чакъл (в
случай, че има фракция ). На снимката
фиг. 6В се вижда не добре направена
проба, тъй като слоевете не са
хоризонтални и не може лесно да се
изчисли процентното им съдържание.
Освен това е запълнена до ръба с
вода, което не позволява добро
смесване при разклащане. Добре е да
вземете няколко проби от различни
части на градината, защото условията
обикновено не са хомогенни.
Органичните вещества са по-леки от
водата и изплуват на повърхността. Те
не определят текстурата, но от тях в
голяма степен зависи наличието и
активността на почвените червеи и
почвените микроорганизми, както и

Фиг. 6. Схема на разположението на слоевете. Източник: А) greenlivinglibrary.com, Б)
https://rootsnursery.com/three-easy-diy-soil-tests/, В) снимка В. Фердинандова
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Почвената

влага

е

в

основата

на

количеството на агрегатите. С течение
на времето органиката се разгражда и
част от нея осигурява хранителни
вещества в почвата. Тя играе важна
роля и в подобряването свойствата на
почвата.

Почвена влага

съдържащи вода или въздух. Почвите

съединения, тя е и част от структурата

Специализирани почвени анализи се

се образуват от изветрящи се скали и

на почвата и има пряка зависимост с

правят

в

почвена

органични материали, модифицирани

ерозионните процеси.

служба,

в Института за почвознание,

от действието на климата и живите

почвената влага (водния режим на

Националната

агротехнологии
растенията

“Н.

и

защита

Пушкаров”

и

на

Почвите

са

смеси

развитието на растенията. Почвената
от

минерални

влага

регулира

частици, живи и мъртви органични

почвата,

материали

хранителни

и

порови

пространства,

температурата

солеността,
вещества

наличието
и

на
на

вредни

Режимът на

организми.

към

регионалните офиси на Национална
служба за съвети в земеделието.

Фиг. 7. Относително
количество достъпна и
недостъпна вода за почви с
различен механичен състав.
Източник: Water Availability |
Fact Sheets | soilquality.org.au
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почвите) се определя от физическите
качества

и

подреждането

Фиг. 8.

на

Интензитет и

почвените частици, т. е. механичния

площ на

състав на почвата. Порите в почвите
определят

характеристиките

засегнатите от

на

воден дефицит в

задържаната вода. Когато всички пори

Европа за

са пълни с вода, се казва, че почвата е

периода 2000 –

наситена

или

влагоемност

постига
(ПВ).

В

т.нар.

2016 г.1 Източник:

пълна

състояние

Европейска

на

агенция по
околна среда

пълна влагоемност в почвените пори
се съдържат всички форми на почвена
вода

(хигроскопична,

капилярна
Повечето
развиват

и

гравитационна) 10.

земеделски
добре

(European
Environmental

молекулна,

при

култури

се

влажност

на

почвата, която е 50-60% от ПВ и
страдат от липса на въздух

Agency)1

овлажняване на почвата за развитие на
културите е 75% от ОВ. Влажността на

при влажност над 70% от ПВ. Има и още

трайно увяхване е долната граница на

едно понятия, което е обща полска

достъпната за растенията влагата в

влагоемност

(ОВ)

–

максималното

количество вода, което почвата може
да поеме при запълване на всички
пори,

след

оттичане

на

гравитационната вода. Оптималното
10

https://elearn.uacg.bg/mmu/view/mmu/index.php?mid=52&id=
650

почвата. Това е водата, свързана със
сила

по-голяма

от

смукателните

възможности на кореновите власинки.
Тя е неизползваема за растенията и се
нарича също мъртъв запас. На фиг. 7 са

показани различните видове вода в
обемни проценти в зависимост от
механичния състав на почвата. Знаейки
структурата на почвата, може да се
определи диапазона на почвена влага,
достъпна за растенията – например
около 25-40% за тежко глинестата и 46%

за

пясък.

При

познаване

на

хидрологичните свойства на почвата,
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както и прихода и разхода на влага,

На

осреднена

аномалия на почвената влага (Palmer

може да се определи динамиката на

прогнозна промяна в почвена влага

Drought Severity Index) в референтен

водните запаси и да се вземат мерки

през лятото (от средата на юни до края

период

1961-1990

да се поддържа поне минималното

на август) за бъдещия период 2021-

период

2021-2050,

количество

2050 г. Промените са представени като

регионални климатични модела (RCM).

дефицит.

вода

в

периоди

на

фиг.

8

е

дадена

промяна на средната стойност на

С

червено

е

спрямо

бъдещия

използвайки

показано

12

бъдещо

засушаване, а в синьо - бъдещи повлажни условия.
От картата се вижда, че в южна
България

се

очаква

значително

засушаване в периода 2021-2050 г.
спрямо референтния период 1961-1990
г., а в северна България засушаването
е една степен по-ниско, но въпреки
това остава значително.

Фиг. 9. Въздействие на сушата върху
производителността на растенията. Източник:

Европейска агенция по околна среда (European
Environmental Agency)
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Картата

от

фиг.

9

показва

дългосрочното въздействие на водния
дефицит

върху

растителността

и

зоната на ниска производителност на
растителността поради воден дефицит,
която е обобщена по региони NUTS3
(области). Отрицателните аномалии се
изразяват в стандартно отклонение и
показват условия на растителна
производителност, които са по-ниски
от дългосрочната средна стойност при
нормални

условия,

които

не

са

засушени.
На картата от фиг. 9 се вижда, че
България
значително

попада

в

въздействие

район
на

със

сушата

върху растителната производителност.

Проблеми с
преовлажняването
Както дефицитът на вода, така и
прекомерното напояване могат да се
окажат проблем за земеделското
стопанство. Докато първият проблем
се отразява на състоянието на
растенията
и
количеството
и
качеството на продукцията, щетите,
които вторият проблем касае са
свързани и с качеството на почвата,
което би имало много по-дълготрайно
отражение
върху
земеделската
продукция. Проблемите, възникващи в
случай на преовлажняване на почвата
са:
Липса на кислород - порите в почвата
са нужни, както за съхранението на
водата, така и за осигуряване на
кислород на корените. Ако всички
пори са заети от вода, дишането на
корените на растенията ще бъде
възпрепятствано. Освен това, липсата
на кислород в почвения разтвор, води
до загуба на азот, тъй като при аноксия

(липса
на
свободен
кислород)
нитратите се редуцират до азотни
газове, които се отделят във въздуха.
Засоляване на горните слоеве на
почвата - след насищане на кореновия
слой с вода, започва придвижване на
водата към по-дълбоки слоеве на
почвата, като по пътя си тя разтваря и
промива соли. Концентрацията на тези
соли се увеличава с всеки сантиметър
изминат от водата път. Когато водата
от повърхността се изпари, водата от
по-дълбоките хоризонти започва да се
изкачва нагоре по капилярен път
носейки
със
себе
си
голяма
концентрация на соли. Такава вода не
може да се усвоява от растенията, тъй
като концентрацията в клетките на
корените става по-ниска от тази в
околната
среда.
След
като
концентрираната на соли вода се
изпари, на повърхността на почвата
остава тънка солена кора. Тази кора
възпрепятства проникването водните
капки и така почвата става като
запечатана.
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Вкиселяване на почвата - по време на
процеса, описан по-горе базичните
катиони калций, магнезий, натрий и
калий се измиват, което може да
направи разтвора в измитата част от
почвата кисел.
Торовете на базата на амониев азот
имат също принос за вкиселяването на
почвата. Амониевият азот лесно се
превръща в нитрати и водородни йони
в почвата. Ако нитратите не се поемат
от растенията, той може да се измие
от кореновата зона, оставяйки след
себе си водородни йони, като по този
начин повишава киселинността на
почвата.
Киселинност
(рН)
е
мярка
за
концентрацията на водородни йони в
почвения разтвор, която се изразява
се в цифри от 1 до 14, като се приема,
че
7
е
неутрална
стойност.
Киселинният диапазон е от 1 до 7,
алкалният е от 7 до 14. Като цяло
почвите във влажен климат са склонни
да бъдат киселинни, а тези в сух
климат - алкални. Ако рН на почвения

разтвор не е в необходимия обхват, то
почвата трябва да се адаптира според
растенията, които ще се отглеждат.

Тестване на рН на почвата
В някои градински центрове можете да
купите
рН
комплект
тест.
Тези
комплекти за изпитване съдържат
обикновено
епруветка,
тестер
и
цветова схема. Поставя се проба от
почвата в епруветката, добавят се
няколко
капки
от
разтвора
за
изпитване, разклаща се и се оставя да
се утаи. Пробата в епруветката
променя цвета си в съответствие с рН
на почвата. Сравнява се оцветяването
на пробата с цвета на диаграмата,
която е в комплекта. Съвпадение на
цветовете ще покаже рН на пробата.
За приблизителна проверка на pH на
почвата може да се използва и
следният метод. Необходими са 2
пластмасови чаши, оцет, сода за хляб,
вода.
Напълнете
едната
чаша
наполовина с оцет. Другата чаша
напълнете наполовина с преварена

вода и разтворете 3 супени лъжици
сода бикарбонат. Така вече имате два
разтвора – кисел и алкален. Вземете
шепа пръст и я сложете в чашата с
оцет. При наличие на пяна т.е. има
реакция - почвата е алкална (рН> 7).
Вземете шепа пръст и сложете в
чашата със сода. При наличие на пяна почвата е кисела (рН <7).
За намаляване стойността на рН на
почвата т.е. ако трябва да бъде покисела, може да се добавят борови
иглички в почвата или компост. За
повишаване на рН на почвата, найчесто се използва гасена вар. Почвата
може да бъде увредена от прилагането
на излишна вар. По тази причина, вар
трябва да се прилага само когато
тестовете
показват,
че
това
е
необходимо. Най-добрият начин да се
коригира
рН
е
постепенно,
в
продължение на няколко сезона. Друг
метод за повишаване на рН е
добавянето на дървесна пепел, която
съдържа основно базични елементи.
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Повечето
минерални
хранителни
вещества са лесно достъпни за
растенията, когато pH на почвата е
близо до неутрално (7,00 pН).
Алкалните почви (с pH над 7,3) могат да
имат
проблеми
с
недостиг
на
хранителни вещества като цинк, мед,
бор и манган. Силно киселите почви
(по-малко от 5,5 pH) може да доведат
до лош растеж на растенията в
резултат на алуминиева, желязна и
манганова токсичност, пр. алуминият
става разтворим при рН 4.5 -5, т.е.
влиза в почвения разтвор. Всички
основни хранителни вещества за
растенията (азот, фосфор, калий, сяра,
калций, манган, магнезий а също и
микроелемента молибден) може да не
са налични или да са налични само в
недостатъчни количества 11.
За по-точни резултати трябва да се
обърнете към специализирана почвена
лаборатория, като Национална служба
за съвети в земеделието, която прави
химични анализи на почвата.

Почвено
биоразнообразие
Почвеното биоразнообразие е част от
комплексна екосистема от животни,
растения и микроорганизми (вкл.
бактерии, гъби и вируси), като тези
почвени организми играят ключова
роля за здравето на надпочвените
екосистеми. Според Bunning&Jimenez,
2003 12 организмите в почвата вклю
чват:
●

●
●
●

За
важността
биоразнообразие
12

11

https://growitbuildit.com/mason-jar-soil-test-claysand-silt/

Микрофлора
(<0.1
mm)
бактерии, плесени, водорасли и
др.
Микрофауна
(<0.1
mm)
–
протозои, нематоди и др.
Мезофауна (0.1-2 mm) - акари,
колемболи, енхитреиди и др.
Макрофауна (>2 mm) - насекоми,
земни
червеи,
мекотели,
скорпиони, змии, гризачи и др.
на

почвеното
говори
и

Bunning Sally, J. Jimenez, 2003, Indicators and
Assessment of Soil Biodiversity/Soil Ecosystem
Functioning for Farmers and Governments, OECD Expert
Meeting on Soil Erosion and Biodiversity, Rome, Italy

обявяването на 2020 г. за година на
почвеното
биоразнообразие
от
Организацията
по
прехрана
и
земеделие на ООН.
Една от екосистемните услуги, които
почвеното биоразнообразие доставя е
регулирането
на
водния
цикъл.
Почвените съобщества въздействат
върху
инфилтрацията
и
разпределението на водата в почвата
чрез създаването на почвени агрегати
и пори. Биоразнообразието на почвата
може също да повлияе косвено на
инфилтрацията на вода, като променя
състава
и
структурата
на
растителността,
което
може
да
повлияе върху структурата и състава
на слоевете растителни отпадъци. От
своя страна структурата на почвата се
влияе от различните коренови системи
на растенията. Забелязано е, че
изчезването на популациите от земни
червеи
поради
замърсяване
на
почвата може значително да намали
степента на инфилтрация на вода, в
някои случаи дори с до 93%.
Разнообразието от микроорганизми в
почвата допринася за пречистването
на водата - отстраняването на
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прекалено високи концентрации на
азот и фосфор, биоразграждането на
замърсители и елиминирането на
патогенните микроби 13.

Фиг. 10. Зависимост между брой
растителни видове и порьозността на
почвата. Източник: How Plant Biodiversity
Improves Soil Health | Colors of science

Доказано е, че при високо почвено
биоразнообразие, което е възможно
при
добре
структурирана
почва,

13

Soil biodiversity: functions, threats and tools for
policy
makers,
2010,
https://www.researchgate.net/publication/48418072_S
oil_biodiversity_functions_threats_and_tools_for_polic
y_makers

водата (влагата) се запазва по-дълго
време.
При изследвания проведени върху
пасища
е
установено,
че
разнообразието на растителни видове
увеличава
инфилтрационния
14
капацитет .
Монокултурите
ограничават наличието на полезни
бактерии, гъби и насекоми и водят до
деградация
на
екосистемата.
Разораването на почвата води до поголяма загуба на почвена фауна и на
нарушаване на почвената хранителна
система. 15

Някои от ключовите практики за
запазване и подобряване на почвеното
плодородие са:
•

Почвеното биоразнообразие се влияе
значително от различните земеделски
практики.
Колкото
по-интензивни
(многократна обработка на почвата,
честа употреба на пестициди и
минерални торове) са земеделските
практики, толкова повече почвеното
биоразнообразие намалява.

•

Безоранна обработка на почвата
и ползване на покривни култури
през
зимата
значително
повишават микробиологичното
разнообразие
в
почвата
в
сравнение
с
всяка
друга
система
на
обработка
на
16
почвата .
Безоранната
обработка набира значителна
популярност в България през
последните
години
в
производството на пшеница и
царевица 17;
Добавянето
на
компост
увеличава
микоризните
организми (гъби в симбиоза с
корените на растенията, които
спомагат за усвояването на

16

14

https://www.researchgate.net/publication/27058917
1_Plant_species_diversity_affects_infiltration_capacity_
in_an_experimental_grassland_through_changes_in_so
il_properties
15
State of knowledge of soil biodiversity, Summary for
policymakers, FAO, 2020

https://asi.ucdavis.edu/programs/rr/research/biodivers
ity-below-ground
17
Ноу тил България – отворена Facebook група с над
2900 члена, изключително активна за обмен на опит
и информация за тази система на обработка на
земята.
https://www.facebook.com/groups/144417392569187
3/
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•

•

хранителни вещества и вода от
почвата)
спрямо
почвите,
получаващи синтетични торове;
Сеитбообращение и включване
на азотфиксиращи растения фасул, соя, грах, нахут, люцерна,
бакла, леща, соя, фъстъци и
други;
Използване на разнообразни
култури и сортове.

Богата информация за качеството на
почвата, компост, почвени култури,
заболявания (патогени и нематоди)
може да се вземе от сайта на проекта
Best4Soil (Най-доброто за почвата).
Информацията е представена и на
български език чрез видеа (4-5
минутни) и информационни брошури.
Препоръчваме ви да ги изгледате, за да
се запознаете с възможни методи за
обработка

на

почвата:

обезпаразитяване

анаеробно

на

почвата

(представения опит е за песъчливи
почви), компост, вермикомпост, здраве
на почвата, покривни култури,

сеитбооборот с описани култури и
честота на засяването им на едно
поле.

Представител

България

е

на

фондация

проекта

за

“Биоселена”,

които имат офиси в гр. Карлово, гр.
Габрово и гр. София.
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА
ЗАДЪРЖАНЕ НА ВОДАТА
В ПОЧВАТА И
ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВОДИТЕ ЗА НАПОЯВАНЕ
Задържане на влагата в
почвата чрез
засаждане на
многогодишни
сухоустойчиви
цъфтящи растения
Засаждането

на

многогодишни

растения в земеделското стопанство
подобрява почвената влага чрез:
1) повишаването

на

биоразнообразието – в почвата
и над нея,

2) засенчването на повърхностния
почвен

слой

–

съответно

намаляване на изпарението от
почвата,
3) формирането на многогодишна
екосистема и стабилизиране на
микоризните организми.
По-долу сме дали снимки на растения,
които освен че са многогодишни, дават
и изобилна пчелна паша. Така, освен че
подобрявате почвата в полето, което
граничи с тези ивици от растения,
подобрявате

възможността

опрашване на растенията.

за

| 24

Фиг. 11. Подходящи летни
медоносни растения за
градината. Източник: Цъфтежа на
медоносни растения «
Pchelari.com – Българският
пчеларски портал
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Земната ябълка осигурява паша в края
на лятото и началото на есента.
Маточината е многогодишно тревисто
растение.
Вирее
на
слънце
и
полусянка. Родовото име "мелиса"
означава "пчелна трева", поради това,
че маточината е медоносно растение.
Расте из цяла България, между 0 и 1200
m н.в. 18. Ментата е многогодишно
растение, осигуряващо паша до края
на есента. Риганът е многогодишно
растение. Подходящ за биологична
борба
с
някои
вредители
в
пчеларската практика. Макар и широко
разпространен из цяла България, е
изключително подходящ за засаждане
в
градината
до
пчелина.
Кариоптерисът е силно разклонен
декоративен храст с дребни лилавосини цветчета. Цъфти от средата на
август до началото на октомври много
обилно. От 1 дка се получава до 29 kg
мед и осигурява паша на пчелите в
период, в който тя е много оскъдна. От
този храст пчелите не събират прашец.
Асклепиасът многогодишно градинско
тревисто растение. Достига височина
1-1,5 m. От корена се образуват много

издънки и мястото бързо обраства.
Цветовете му са дребни от розово до
червено-кафяви
на
цвят,
с
много силен и приятен аромат. Цветът
отделя много голямо количество
нектар. От 1 дка се получава
от 46 до 71 kg мед. Цъфти през юни
около 20-25 дни. Подходящ е за
залесяване
на
пустеещи
земи 19.
Фацелията е едногодишно, високо
медоносно растение с продължителен
цъфтеж. Засяването й през април, след
това в началото на всеки месец и в
края на юли, позволява непрекъснат
конвейер на меден прашец за пчелите
до октомври. Обича слънчеви места,
не е взискателна към почвената
влажност. Фацелията остават дълго
време на едно място, тъй като
растението се самозасява всяка
година. Фацелията се използва и за
зелено торене. Зелените торове имат
следните свойства:

18

19

https://bgflora.net/families/lamiaceae/melissa/melissa
_officinalis/melissa_officinalis.html

http://beniovmed.ucoz.com/publ/medonosni_rastenija
/naj_medonosnite_rastenija_v_blgarija/6-1-0-73

•

подобрява
почвата
свойства;

структурата
на
и
аерационните

●

микроорганизмите

в

почвата

стават активни;
●

увеличава

хумуса

и

хранителните

вещества

в

почвите.
Други подходящи медоносни растения,
устойчиви на суша са Ароматен нокът
(Lonicera fragrantissima), Градински чай
(Salvia
(Alcea

officinalis),
rosea),

Градинска
Дървовидна

ружа
ружа

(Hibiscus syriacus).
Някои

от

изброените

растения

са

чуждоземни видове и могат да се
превърнат в инвазивни, т.е. да се
разпространят

безконтролно

чрез

семена или издънки. Много инвазивни
растителни
разпространили
именно

чрез

видове
в

дивата

са

се

природа

първоначалното

им

засаждане в градини. Препоръчва се
тяхното отглеждане да е колкото се
може по-ограничено и контролирано,
защото в дивата природа те изместват
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местните

видове

и

повреждат

природните местообитания. Повече за
инвазивните видове може да научите
на

страницата

на

проект

за

местообитания без инвазивни видове.

Задържане на влагата в
почвата и повишаване
на биоразнообразието

Фиг. 12. Намаляване на евапотранспирацията на културите засенчени от дървесни

чрез засаждане на

ивици. Източник: Windbreaks in the United States: A systematic review of producerreported benefits, challenges, management activities and drivers of adoption, 2020.

дървесна растителност
в ивици в обработваеми

разделителни

земи

намалило видовото разнообразие в

Преди

окрупняването

на

обработваемите земи, нивите са били
разделени
растителни
които

са

чрез
прегради
маркирали

собствеността.

С

естествени
като

синори,

границите
цел

на

по-лесна

механизирана обработка, тези

премахнати,

линии
което

са

били

значително

е

земеделските земи. Доказано е, че
растителна ивица с ширина от 6 m води
до

увеличаване

на

броя

и

разнообразието на видове в почвата
като дъждовни червеи, бръмбари и
различни

биологични

регулатори,

което води до подобрено плодородие
на почвата и вероятно подобрен

контрол на вредителите.
Мащабен
функцията

пример
и

в

България

ефикасността

за
на

ветрозащитните пояси (с ширина 20 и
16 m) има в Добруджа, които имат
своето начало през 1936 – 1939 г. 20, като
развитието им в една обща мрежа се
20

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%
BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82
%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%
D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D
0%B8_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%
D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0
%B6%D0%B0

| 27
осъществява през 50-те години на

А)

Б)

миналия век.
На фиг. 12 е показано намаляването на
скоростта на вятъра след срещането
на преграда от дървета. Въздействието
на преградата е равно на 8 до 10 пъти
височината

на

преградата.

Поради

намаляването на вятъра се намалява и
почвената ерозия.
В)
Фиг. 13. Агролесовъдска система от А)
ябълки и едногодишни култури, Б) орех и
пшеница. Източник: AGFORWARD, В)

Източник: Long-term investment unlocks
agricultural profit - reNature
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дървесна

отглеждане на зърнени култури под

растителност в ивици в обработваеми

склоп на орех, както и отглеждане на

земи води до:

царевица или медицински растения

Засаждането

●

на

Подобряване инфилтрацията на
водата в почвата;

●

Намаляване на изпарението на
водата

от

почвата

чрез

засенчване;
●

Намаляване на нуждата от вода
на отглежданите култури;

●

Повишаване

на

биоразнообразието на видовете
над почвата и в почвата.
Примери за агролесовъдски системи
от различни европейски страни има в
следните комбинации:
В южна Франция – твърда пшеница под
ивици дървета от орех, топола и офика,
северна

Франция

–

широчина

на

междуредията 26-50 m с разнообразен
видов

състав,

включително

ясен,

западна Франция – черен орех със
сеитбооборотни култури, Испания –

под орех и дива череша, Гърция –
бобови и ароматни растения под орех
и череша, Италия – обработваеми земи
с ивици от топола и дъб, Унгария –
пауловния

с

люцерна

и

царевица,

Германия – захарно цвекло под топола
и

(Robinia

акация

pseudoacacia)

+

сеитбооборот, Англия – широколистни
дървета

с

биологично

отглеждани

зеленчуци, както и с различни сортове
лешници и върби.

Редуциране на загубите
от повърхностен отток
на стръмни склонове
чрез терасиране или
канавки
Важно преди всичко за намаляване на
повърхностния

воден

отток

е

предотвратяване компактирането на
почвата

от

тежки

машини.

Препоръчително е влизането с тежки
машини в полетата да е минимално.
Обработката

на

терена

трябва

да

Повече за съществуващи европейски

върви по хоризонталите на релефа

агролесовъдски системи можете да

(перпендикулярно на наклона) с цел

видите

формиране

в

Наръчник

агролесовъдство,

по

включващ

проектиране, избор на видов състав,
засаждане,

мулчиране

и

кастрене

https://www.agforward.eu/bestpractices-leaflets.html. Информацията е
публикувана на английски език.

на

бразди

и

оттокозадържащи
намаляване

на

повърхностната водна ерозия.
Комплексът
практики,

от

противоерозионни

прилагането

необходимо

условие

на

които

за

успешно

осъществяване на борбата с водната

е
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ерозия в ниви включва почвозащитни
сеитбообращения, поясно редуване на
културите, тревни буферни ивици и
засяване на зимни предкултури. При
по-големи наклони 9-12° се препоръчва
терасиране, а при наклони 12-15° и над
15° противоерозионно затревяване.
При трайните насаждения – лозя и
овощни градини за противоерозионна
защита

се

препоръчват

тревни

буферни ивици, при първа и втора
степен на ерозионен риск, при умерен
и умерен до висок ерозионен риск –
терасиране и при много силна степен
на

проявление

на

водноерозионни

процеси – затревяване в овощните
насаждения 21.

21

Дияна Некова, Вихра Стойнова, ОЦЕНКА НА
ПРИГОДНОСТТА НА ОБРАБОТВАЕМИТЕ ЗЕМИ ВЪВ
ВОДОСБОРИТЕ НА РЕКИТЕ ОГОСТА ЗАПАД, ОГОСТА И
ДОЛЕН ИСКЪР ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОЕРОЗИОННО
ПОЛЗВАНЕ И ТЯХНАТА ПРОТИВОЕРОЗИОННА
ЗАЩИТА, 2015
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Фиг. 14. Поясно редуване на културите. Източник:

Reforestation in the Pacific Islands (Peace Corps, 1990)

Фиг. 15. Поясно засаждане на културите. В случая от какао
(многогодишно), банан (2-годишно), цитрус, разорана ивица за
едногодишни растения и ивица останала на трева. Източник:
Reforestation in the Pacific Islands (Peace Corps, 1990)
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Мулчиране
Мулчът

е

органичен

или

инертен

материал, нанесен на слоеве върху
гола почва и около дървета и храсти.
Целта на мулчирането е да се намали
изпарението

на

водата,

да

се

предотврати развитието на плевели
чрез спиране на фотосинтезата им, да
се осигури буферна температура на
почвата,
системи

защита
и

на

напоителните

микроорганизмите

повърхностните

в

слоеве

от

ултравиолетовите слънчеви лъчи, да се
редуцира разрушителното действие на
дъждовните капки върху агрегатите на
почвата. Мулчът трябва да пропуска
въздуха и водата. Колкото по-груб е
материалът, от който е мулчът, толкова
по-дебел трябва да бъде мулчовият
слой. Органичният мулч, като кора или

Захранване на
подпочвени водни тела
с дъждовна вода

дълбоките слоеве. За да се следва

Подземните води са почти 30% от

започва

сладководните

земята.

точка на терена. Водата, която ще

Захранването на подпочвените води

прелее от горната канавка, ще се

става

и

задържи

в

долната,

топящите се снегове се инфилтрират

принцип

е

колкото

под почвата и достигат водоносните

наклонът, толкова по-близо една до

хоризонти.

на

друга са канавките. По този начин,

подпочвените води речните корита и

освен че се захранват подпочвените

изворите могат да не пресъхнат дори

води,

когато

отток и се предотвратява ерозията.

като

ресурси

част

от

на

дъждовете

Благодарение

настъпи

продължителен

хоризонтала

сух

да

нуждата от поливна вода с 40 до 70%.

общият

по-стръмен

е

повърхностния

страна, като по този начин задържа

водата

водата, която би преляла. Този насип

в

почвата

и

подпочвените

хоризонти е важна стъпка в борбата с

може

водния дефицит.

дълбоко

терени с

наклон могат да

се

позволяват нейната инфилтрация в по-

ягоди,

да

от

като

вода чрез сондажи. Запазването на

които забавят водата и по този начин

може

намалява

най-високата

канавката се насипва откъм долната й

намали

Мулчът

се

възможно

се използват също за снабдяване с

проектират канавки по хоризонтала,

разлага.

от

Материалът

се

времето

използва

период. Подпочвените води могат да

свойства,

с

се

При изграждането на канавките се

На

като

да

рамка с формата на буквата А (фиг. 16).

компост, може да измени почвените
тъй

могат

се

изкопаването

засади

вкоренени
ревен,

глухарчета.

с

дървета

растения

аспержи,

Дълбоките

на

и

като

оман

корени

и
ще

поддържат насипа стабилен, както и
ще изсмукват влагата отдолу, така че
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новохидратираната почва да не стане

инфилтриране от реалната. При високи

през годината. Желателно е водата да

прекалено

нива

тези

може да се инфилтрира в рамките на 2

методи също не са подходящи, защото

дни. Ако водата се задържа повече от 5

терена около басейна ще наводни

дни

корени, което помага за по-доброто

терена

cm

развъдник на комари, защото това е

инфилтриране на водата.

отстояние е нужно между дъното на

период, в който в подходящи условия

басейна и най-високото ниво на

комарите

наситена.

предоставят

на

материя

каналчета

и

Корените

почвата

ще

органична

от

изгнили

В случай, че наклона на терена е малък
може да се ползват и инфилтрационни
басейни.
канавките

За
и

оразмеряване

на

на

подпочвените

наоколо.

води,

Най-малко

60

подпочвените води, което те достигат

има

вероятност

могат

да

индивид.

инфилтрационните

скоростта на инфилтрация на водата в
Песъчливо-глинести

глинесто-песъчливите
добра

пропускливост

почви
и

и
имат

позволяват

инфилтрация. Почви със съдържание
на глина по-голямо от 30% не са
подходящи за инфилтрация. Може да
се направи тест, като се напълни дупка
с определени размери с определено
количество вода и се засече времето,
необходимо за попиването й. Преди да
се направи теста, почвата трябва да е
предварително навлажнена, защото
при суха почва, голямо количество
вода ще отиде за запълване на порите
и ще се получи по-висока скорост на

стане

извършат

развитието си от яйце до възрастен

басейни, важно условие е да се знае
почвата.

да

Фиг. 16. Рамка за
очертаване на
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СЪБИРАНЕ И
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВОДА
ЗА НАПОЯВАНЕ

Събиране на дъждовна
вода в резервоари
Събирането на дъждовна вода е едно
от

Изкопни резервоари за

средства

за

осигуряване на вода за битови нужди.
В Индия, прости каменни структури за

вода

улавяне на дъждовна вода датират от

Природосъобразна
създаване
Добро

най-старите

на

изкопен

обяснение

проектира

и

технология
на

резервоар.

това

изпълнява

за

как

се

изкопен

третото хилядолетие пр.н.е. Улавянето
Там където почвата не е глинеста

на дъждовна вода е често срещана

могат

техника също в Средиземноморието и

да

се

използват

хидроизолационни покрития (фиг. 17).

резервоар.

Фиг. 17. Изкуствен
резервоар за вода покрито
с водонепропускливо
фолио, с. Тодорово, общ.
Плевен

Близкия изток.
В наши дни събирането на дъждовна
вода излезе отново на дневен ред,
след като дълго беше игнорирано.
Сега то се счита за алтернативен
източник на вода, който е по-щадящ за
климата и е особено практичен за
отдалечени махали и домакинства,
които
не
са
свързани
с
водопреносната система. На много
места
обаче,
използването
на
дъждовна
вода
се
използва
в
комбинация с централизирана система
за водоснабдяване. В този случай
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питейната вода се ползва за пиене,
къпане и готвене, докато дъждовната
вода – за тоалетните и за напояване. За
сухи и полусухи райони, събирането на
дъждовна вода за снабдяване на
домакинствата
става
все
попопулярен. Това са места, които
изпитват воден стрес през част от
годината, когато водата е найнеобходима, напр. през вегетационния
период. Въпреки че повечето места в
България са свързани към общинска
водоснабдителна
система,
използването на питейната вода, която
тя предоставя, за напояване е найчесто несъстоятелно. Питейната вода
се пречиства преди да дойде до
потребителя, за да отговаря на
определени хигиенни стандарти. Това
я прави по-скъпа, тъй като за
пречистването се използват енергия и
химични вещества. Освен това за
доставянето
й
до
домовете
е
необходима инфраструктура, чиято
поддръжка е основна част от цената на
водата.
Завръщането към събирането на
дъждовна вода може да се обясни с:

●

●

●
●

●

гъвкавостта и адаптивността на
технологията за събиране на
дъждовна вода,
увеличеното
използване
на
дребномащабно
водоснабдяване
за
производствени и икономически
цели,
по-ниски разходи в сравнение
със сондажи и кладенци,
увеличената
наличност
на
евтини резервоари (например
пластмасови),
нарастване на непроницаемите
повърхности, от които може да
се събира - не само покриви, но
и водосбори от цимент.

Някои от положителните ефекти от
събирането на дъждовна вода са
намаляване на ефекта от сушата;
намаляване на повърхностния отток –
намаляване на ерозията на почвата и
наводняването
около
сградите;
намаляване на натоварването на
системите
за
отвеждане
на
дъждовните води, т.е. предотвратява
преливането на канализацията.

Дъждовните води често се отвеждат в
канализационната система заедно с
отпадните води от бита и отпадните
индустриални води в една обща тръба,
т. нар. комбинирана канализационна
система.
Самата
система
е
проектираната така, че по време на
проливни дъждове или топене на
снегове, ако обема на водата превиши
капацитета на тръбата, превишението
се излива директно в повърхностно
водно тяло, като по този начин се
замърсяват повърхностни води. При
тази
система
градските
пречиствателни станции трябва да
пречистват
и
дъждовната
вода,
смесена с отпадната, което означава
необходимост
от
изграждане
на
станции с по-голям капацитет, както и
повече електроенергия и третиране,
т.е. изразходват се повече ресурси,
поради по-големия обем вода.
Дъждовна вода може да се събира
както от покриви, така и от други
повърхности,

които

са

водонепропускливи като скали, бетон,
асфалт. Уловените дъждовни води от
земната повърхност обикновено
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изискват

повече

уловената

пречистване

дъждовна

вода

от
от

покривите, тъй като са изложени на
допълнителни

замърсители.

Възможностите за третиране в случая

направен. Освен това зависи и от това

Като измерваме площта на покрива

как

е

доколко
насочва

направена

системата,

т.е.

трябва да имаме предвид, че само

валежът

се

площта на проекцията на покрива се

резервоара.

За

взима предвид. Напр. ако покривът е с

количеството

се

наклон 30 градуса и дължина на ската

ефективно
към

изчисляване

на

използва следната формула:

m, т.е. колкото по-голям е наклонът,

включват използването на изкуствени
влажни

зони,

пясъчни

филтри

и

мембранни филтри, както и техники за
дезинфекция, включително хлориране
и

ултравиолетова

радиация.

Необходимата степен на пречистване
зависи от предвидената употреба и

Събрано количество вода за
месец (l) = Валежи (mm/месец) x
Площ на покрива (m2) x
Коефициент на оттичане х
Коефициент на ефективност

степента на досег с човека.

може да се събере от
покрива ви?

(Уравнение 3)

покрива
който

и

от

валежи,

коефициента
своя

страна

„дължина на ската” : ”проекция на
ската”. Същият резултат ще получим и
използвайки

питагоровата

теорема,

ако знаем височината на покрива.
Друг по-лесен, но по-неточен начин за

Например от покрив от ламарина с
месец

площта
на

оттока,

зависи

материала, от който покривът е

на
от

отгоре с помощта на Google Earth
например. Измерването може да се
направи

площ от 80 m2, при валеж 100 mm на

Събирането на дъждовна вода зависи
годишните

толкова по-малко ще е съотношението

определяне на площта е да погледнем

Колко дъждовна вода

от

12 m, то проекцията е cos(30)x12 = 10,4

Събрано количество вода за месец (l)
= 100 x 80 x 0,8 х 0,9 = 5 760 литра/месец
= 5.8 m3/месец

директно

изображение.

Във

от

сателитното

всеки

случай

измерването на терен ще е по-точно,
тъй

като

сателитните

изображения

също използват проекции, които водят
до грешки. Напр. на фиг. 18 площта
измерена от сателитна снимка е 144 m2.
На място измерен резултатът е 103.3
m2.
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Ефективността

на

събирането

на

дъждовна вода зависи от използваните
материали,

конструкцията,

монтажа,

поддръжката и дали валежът е пороен
или не. При поройни валежи част от
водата се разплисква, ако дизайнът не
е предвидил улавянето й. За да се
увеличи ефективността, могат да се
използват

V-образни

допълнителни
използваната

улуци

предпазители.
цифра

за

и

Често
обща

ефективност е 0,8.

Фиг. 18. Сателитно изображение на зеленчукова градина с навес. Източник: GoogleEarth

Наклонът определя с каква скорост ще

Пластмасовите и металните покрития

се оттича водата. При по-голям наклон

имат

водата ще се оттича по-бързо и повече

оттичане

вода ще ми нава през водосточните

керемиди

тръби за единица време. Това ще се

малко вода - 60-70%.

отрази на големината на водосточната
тръба, като в случая с по-голям наклон
тя ще трябва да е по-широка.

най-висока
80-90%,

коефициент
докато

събират

на

глинените

обикновено

по-

Коефициентът на ефективност отчита
загубите в системата, т.е.
ефективно се събира водата.

доколко

Тъй като климатът се променя побързо от преди, данни за тенденцията
на
промените
на
валежните
количества са много важни. Данни за
валежите е за предпочитане да се
вземат за период от поне 10 години.
Колкото по-надеждни и конкретни са
данните
за
местоположението,
толкова по -добър ще бъде дизайнът
на вашата система. Най-подробни
данни за валежите в даден район могат
да бъдат намерени от Института по
хидрология
и
метеорология.
Инсталирането на собствени малки
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метеорологични системи за събиране
на местни данни на достъпна цена
може да се окаже най-евтиния и
благонадежден начин за събиране на
информация. Повече информация е
дадена в предходните глави на
наръчника.
Компоненти на системата за събиране
на дъждовна вода
1) Водосборна повърхност (покрив
и
други
повърхности)
за
събиране на дъждовната вода;
2) Системата за транспортиране на
водата
от
покрива
до
резервоара
за
съхранение
(улуци и дренажна тръба);
3) Резервоар за съхранение на
дъждовната вода до нейното
използване.
Резервоарът
за
съхранение
обикновено е най-скъпата част от
системата,
така
че
дизайнът
и
конструкцията
се
нуждаят
от
внимателно обмисляне, за да се
постигне
желания
резултат.
Резервоарът
трябва
да
бъде
конструиран така, че да е издръжлив и

водонепроницаем
и
да
не
се
замърсява
събраната
вода.
Материалите за надземни резервоари
включват метал, дърво, пластмаса,
фибростъкло, тухла, компресирана
почва
или
бетон.
За
подземни
резервоари се използват предимно
пластмасови и бетонови резервоари.
Изборът на материал зависи от
местната наличност и достъпна цена. В
повечето страни пластмасовите

резервоари в различни
предлагат на пазара.

обеми

Резервоарите
за
съхранение
дъждовна вода са два типа:

тече
към
по-ниско
ниво
под
действието на земното притегляне и
под
собственото
си
тегло.
На
илюстрацията са показани 4 случая, в
два от които водата няма да тече
защото тръбата е над нивото на водата
в резервоара.

се
на

1) Наземни резервоари, найчесто за събиране на вода
от покриви
Надземните резервоари трябва да се
поставят върху стабилна хоризонтална
основа,
това
важи
особено
за
вертикалните резервоари, които са повисоки и могат да се обърнат полесно. С надземните резервоари е
най-лесно и евтино да се изгради
гравитачна система. При тази система
водата, съхранявана в резервоара,

Фиг. 19. Налягане на водата в статична
система. Източник: Module 2 - Principles
and sizing of a gravity fed pipeline…
(pseau.org)

Фиг. 19 е илюстрация на уравнението
на Бернули.

(Уравнение 4)
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Това, което кара водата да тече е
енергията, която има във всяка една
точка от системата (Н). За да
контролираме енергията, трябва да
знаем какво я определя. В случая с
гравитационната система кинетичната
енергия V2/2g е достатъчно малка, за
да
можем
да
я
пренебрегнем.
Значение имат тежестта на водния
стълб или налягането на водата, всяка
молекула поддържа теглото на тези
над нея, както и височината над
определена референтна равнина – Z,
което е всъщност потенциалната
енергия.
Налягането на водата е силата, която
водата упражнява върху стените на
съда, в които е поставена. Налягането
в разглежданата точка съответства на
теглото на водния стълб над тази
точка. Като знаем, че плътността на
водата е 1 g/cm3, можем лесно да
изчислим теглото на водния стълб над
дадена точка:

Тегло на водния стълб = плътност на
водата x височина на водния стълб = 1
g/cm3 x височина на водния стълб (cm) =
налягане в разглежданата точка
(g/cm2).
(Уравнение 5)
Налягането, което се упражнява от
водата върху дъното на водния стълб,
зависи само от височината на водния
стълб. Налягането се измерва в
барове, метри или kg/m2 Налягането на
воден стълб с височина 10 m е
приблизително 1 бар или 1 kg/cm2

водата в резервоара има. Събирайки
тези 2 компонента – височина и
налягане на водния стълб, получаваме
общата енергия, която водата има в
статично положение, т.е. формулата
вече има много по-опростен вид:
Н = Височина + Дълбочина
Както е показано на фиг. 20 общата
енергия
се
мери
от
горната
повърхност на водния стълб до изхода,
от който черпим вода, т.е. най-ниската
точка.

1 бар = 1 kg/cm2= 10 m воден стълб
Пример:
Ако
водният
стълб
в
резервоара е висок 2 m той ще
упражнява налягане на дъното 0,2 бара
(2/10).
Това е приблизително налягането на
водата от чешмата.
Ако обектът е на няколко метра от
земята, той има повече потенциална
енергия от обект, който е върху земята.
Ако нашият резервоар е на хълма до
къщата, на височина 6 m от кранчето,
това е потенциалната енергия, която

Фиг. 20. Илюстрация на общата
енергия на водата.
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●

d (mm): диаметър на тръбата. За

на 2 от стойностите, които знаем,

е с наклон и денивелацията е 6 m, то

даден дебит, тръби с по-малък

продължението на линията ни показва

налягането в края на маркуча ще е

диаметър имат повече загуби

загубите

Q

водата,

диаметърът е 20 mm при 0.15 l/s

2+6 m, т.е. 8 m, т.е. 0.8 бара. Ако пуснем

протичаща в тръбата. За даден

загубите в пластмасова тръба са 1.7 на

водата

се

диаметър, колкото по-голям е

100 m или 1.7%. Ако тръбата е дълга 30

променят. Водата упражнява статично

дебитът, толкова по-големи са

и динамично налягане. При статичното

загубите на налягане.

Ако резервоарът е на земята и теренът

●

дълбочината на водата в резервоара
да

тече

обаче

нещата

●

налягане водата в системата не се

L

(l/s):

(m):

дебит

дължина

на

тръбата.

е

тръбата,

движи. Когато водата не се движи, то

Колкото

налягането

толкова повече налягане се губи

се

изчислява

както

по-дълга

на

описахме по-горе. Това, което нас ни
●

интересува е какво се случва, когато

Грапавост на тръбата. Колкото

водата тече, т.е. динамичното налягане

по-висока

-

тръбата, толкова по-големи са

силата,

която

водата

упражнява,

когато водата тече в тръбите, когато

загубите.

крановете са отворени. Динамичното

тръбите

налягане

качество

е

по-ниско

отколкото

губи енергия при триенето в стените
на

тръбата.

Друг

вид

загуби

на

налягане се получава от инсталирани
колена, клапи, муфи, кръстачи и други
фитинги.

Тук

загубите

от

зависят от:

ще

разгледаме

триене.

Тези

само
загуби

грапавостта
Грапавостта

зависи

от

на
на

тяхното

(материали,

производство) и възраст.

статичното налягане поради факта, че
когато водата циркулира в тръбите, тя

е

За изчисление на загубата на налягане
се

използва

формулата

на

Дарси-

Вайсбах. Тук ще използваме по-лесен и
неточен

метод,

базирайки

се

на

номограф. При този метод знаейки
диаметъра на тръбата и дебита или
скоростта можем да намерим загубата
на налягане. На фиг. 21 при свързването

m,

то

на

напор.

загубата

Примерно

на

налягане

ако

се

изчислява по формулата ∆P = L x f = 30 x
1.7 / 100 = 0.5 m.

В нашия пример от тези 0.8 бара
трябва да се извадят загубите на
налягане

вследствие

триенето

в

стените на тръбата, пр 0.5 m, което
прави 7.5 m или 0.75 бара.
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Ние можем да регулираме налягането
на водата в долния край на маркуча
като променяте височината, на която е
поставен
резервоарът.
Тъй
като
височината на водния стълб зависи от
количеството на събраните дъждовни
води (налягането ще намалява с
намаляване на водния стълб), а
денивелацията на терена е също
даденост, единственото което можем
да
променим
е
височината
на
резервоара.
3.2.

Подземни

резервоари,

за

събиране от наземните и покривни
водосборни системи
Материалите
подземните
могат

да

и

конструкцията

резервоари
издържат

на

трябва

да

налягането

на

вода има нужда от помпа, ръчна или
електрическа,

която

водата

повърхността.

дърветата
могат
Фиг. 21. Номограф за изчисление загубите
на енергия при динамично състояние на
водата. Източник: Module 2 - Principles and
sizing of a gravity fed pipeline… (pseau.org)

и

да

резервоар.

наличието на електроенергия може да
бъде проблем като цяло.
И

при

на

поддържането

му

му.

резервоари

водата
трябва

от

дъното

да

бъде

количеството

на

резервоара

съобразена

частици,

които

с
се

утаяват на дъното, така че те да не
преминат в напоителния маркуч.
Плюсове

и

минуси

на

двата

типа

резервоари:
●

Подземните резервоари не се
виждат и не заемат място,

●

Водата

в

подземните

подземния

не е нужно да се източва през
определени

нивото

резервоар за съхранение на дъждовна

от

затопля твърде много,

на

Подземният

периоди

годината, а също така не се и

и

подпочвените води ще помогне за
предпазването

вида

резервоари рядко замръзва, т.е.

резервоара
над

двата

позицията на крана за източване на

Внимателното

разположение

Това

машини

тежкотоварни
повредят

изпомпва

увеличава разходите, а в някои случаи

почвата и почвената вода отвън, когато
резервоарът е празен. Корените на

към

да

●

При

надземните

резервоари

замръзването и претоплянето са
проблем,
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●

Размер на резервоара

където Vr е обема на резервоара, It

да се стича гравитачно, докато

Основните фактори, които трябва да се

вода на ден, dd най-дългият сух период

при

вземат предвид при събирането на

(дни). Най-дългият период е трудно да

ползването на потопяема помпа,

дъждовна

се намери в свободно достъпната

която

необходими

за

водата с напоителния маркуч,

режима

валежите.

Подземните резервоари са по-

резервоара

скъпи

по-

действа като буфер между тях. Поради

трудоемки за поставяне тъй като

променящия се режим на валежите,

трябва да се изкопаят ями.

времевата скала е важна. По принцип,

Надземните резервоари могат
да се разположат така, че водата

●

подземните
директно

и

освен

се
да

това

налага
свързва

са

на

вода,

за

са

необходимите

количествата,

напояване,

както

Задачата

съхранение

е

и

По-долу са представено два метода за
изчисление на обема на резервоара.
основава

на

е

календар

с

подобни екстремни събития, които са

сухите месеци.

резервоара

затова

да

може да акумулира повече вода за

на

информация,

добре

голям трябва да е резервоарът, за да

Размерът

количества

на

колкото по-рядко вали, толкова по-

1)

климатична

поливни

да

си

водите

характерни за вашето място.
2)

За по-детайлно изчисление на

обема на резервоара могат да се
използват

месечните

количества

необходими за поливане. По-долу е
представен пример.
2.1 Изчислете нуждите от вода за
всеки месец (колона 2, табл. 2) и

се

среднодневното

потребление/нужда от вода през сухия
период и очаквания най-дълъг сух
период в дни. Същата формула може
да се изчисли и в месеци.

намерете

данни

за

средното

месечно количество валежи за
всеки месец за последните поне
10

години.

Изчислете

повърхността на водосбора ви,
пр.

покрива,

и

изчислете

количеството, което се събира
за месец от него по Уравнение 3

Vr = It × dd
(Уравнение 6)

(колона 3, табл. 2).
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2.2 Знаейки прихода и разхода за

минималния обем, необходим за

4

покриване на нуждите. В случая

изчисляваме какво количество

това е 10 769 l – най-големият

се

обем, който резервоарът трябва

всеки

месец,

в

акумулира

колона

в

резервоара
е

да може да съхранява. Ако се

месец,

прибавят и загубите на обем от

какво ново е постъпило и колко

около 10%, то общият обем на

е

напояване.

резервоара, който ни е нужен е

Така за месец януари ще се

11 846 l. Два резервоара от 6000 l

акумулира

биха

всеки

месец,

останало

от

т.е.

какво

предния

изразходено

за

разликата

между

били

достатъчни,

за

да

събрано и потребено, като се

съхранят водата за месеците с

добави

воден дефицит.

и

количеството

от

декември предходната година,
за

февруари

количество

акумулираното
е

количеството

постъпилото
валежи

февруари

минус

февруари

плюс

за

разхода

за

остатъка

не

използвана вода от януари и т.н.
Когато разходът е по-голям от
прихода,
започва

следващият
с

количество

месец

акумулирано
0,

тъй

като

отрицателно водно количество
не съществува реално.
2.3 Изберете минималния полезен
обем

на

резервоара,

т.е.

Месечно
събрано

Акумулира

Месечно

от

но в

потребле

водосбо

резервоар

Месец

ние, l

ра, l

а, l

1

2

3

4

Януари

2000

2615,2

Февруари

2000

2979,7

резервоар за съхранение на дъждовна вода

Пространствените
вариации

на

2000

2560,9

и

времевите

валежите

диктуват

За

да

се

определи

резервоара

за

размера

на

съхранение

на

наличния отток на дъждовна вода от

дъждовната вода, е необходимо да се

5218,5

избраните отточни повърхности (напр.

изчисли

полезния

покриви), който също трябва да се

полезен

обем

6198,2

вземе

ефективния обем вода в резервоара,

предвид

6759,0

Април

2000

2964,6

7723,6

Май

2000

4298,9

10022,5

Юни

4000

4746,8

10769,4

Юли

6000

3164,7

7934,1

при

определяне

му

обем.

Този

съответства

на

Ако

което означава обема под преливната

количеството на валежите е далеч под

тръба и над изходната тръба. Т.е.

нуждите, поставянето на прекалено

трябва да се вземе предвид, че не

голям резервоар, отговарящ само на

целия обем на празния резервоар

нуждите, но не и реалните валежи, би

може да се използва за съхранение на

било загуба на усилия и средства, тъй

вода (фиг. 22).

размера
Март
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Таблица 2. Пример за изчисляване на максималния необходим обем на

на

резервоара.

като само част от капацитета му би бил
използван.
Горните

изчисления

могат

да

се

направят и за по-кратки периоди от
Август

6000

2751,9

4686,0

Септември

6000

3757,2

2443,1

Октомври

2000

3151,7

1151,7

време – пр. месец, като в този случай
трябва

Ноември

2000

3372,5

2524,2

Декември

2000

4079,1

4603,2

да

потреблението

знаем
на

какво

седмична

е
или

дневна база. Ако потреблението не се
променя

значително

в

рамките

на

месец, то няма нужда от по-подробни
изчисления.

Фиг. 22. Полезен обем на резервоара.

Източник: Module 2 - Principles and sizing of
a gravity fed pipeline… (pseau.org)
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Качество на
дъждовната вода
По начало дъждовната вода е една от
най-чистите

в

природата.

При

падането си към земята всяка капка
промива определен обем въздух, като
по този начин включва в състава си
съдържащите се в атмосферата пари,
аерозоли и газове. При досег с твърда
повърхност в нея се разтварят и други
замърсители. Основните източници са
атмосферното

замърсяване,

животински отпадъци, пътният трафик,
изветрянето на настилки, ерозия и
корозия,

пътни

ремонти

строителство.

Качеството

повърхностното

оттичане

и
на

винаги

трябва да се оценява индивидуално за
местните

условия.

Типовете

потенциални замърсители са твърди
вещества (листа, клони, мъх, птичи
изпражнения),

тежки

метали

(мед,

олово), органичен въглерод, бактерии
и хлориди. Когато водата се събира от

земната повърхност може да има също

Метеорологичната обстановка, с дълги

пестициди,

(гориво,

периоди на суша или екстремни бури,

емисии на превозни средства и др.),

влияе върху качеството на събраните

алкилфеноли (от оттичане на пътни и

отточни

строителни

засушаване насърчават натрупването

въглеводороди

материали),

и

полихлорирани бифенили (от смазочни

на

материали,

които

хидравлични

масла

и

фасади на къщи). Освен това може да
се стигне до вторично, бактериално
замърсяване

в

резервоара,

когато

водата в него се застои дълго време.
влияе върху условията в резервоара за
дъждовна вода. Високите температури
въздуха

могат

да

доведат

до

влошаване на качеството на водата в
резервоара
бактерии.

поради

растежа

Аерирането

на

на

водата

помага за пречистването й. Ниските
температури

на

въздуха

могат

да

доведат до замръзване на събраната
вода

с

възможни

инфраструктурата,

увреждания
да

на

нарушат

целостта на резервоара и да станат
проблем за водоснабдяването през
зимата.

замърсители
ще

Периодите
по

на

повърхностите,

бъдат

измити

при

следващото дъждовно събитие.
Намаляване

на

примесите

в

дъждовната вода може да се постигне
с:

Освен това температурата на въздуха

на

води.

1) Отклоняване на първата вода отклоняване на първата вода най-голямо

количество

замърсители дъждовете измиват
след продължителна суша. На
практика

никой

не

почиства

покривната си повърхност. За да
се предотврати навлизането на
тези замърсители в резервоара,
първата
съдържаща

дъждовна

вода,

замърсителите,

трябва да бъде отклонена. На
фиг. 23 е показан начин, който не
изисква допълнителни уреди и
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технологии,

за

отклоним

можем

първата

измиваща
която

да

вода,

покрива.

идва

от

да

Тръбата,

покрива

се

удължава, като в долния й край
се поставя капачка, която може
да се отвърта. Водата, която се е
събрала в тази долна част на
тръбата ще съдържа твърдите
примеси, които са по-тежки от
водата

и

потъват

на

дъното.

След преминаването на дъжда,
тази вода може да се източи
като

се

отвори

утаят тъй като са леки и ще
бъдат отнесени в резервоара.
Затова е добре да се сложи
на

разклонението
резервоара.

Фиг. 24. Специализиран филтър за
монтиране на водосточна тръба.
Източник: Системи за събиране и
използване на дъждовна вода Nemo Consult

капачката.

Примеси като листа няма да се

филтър

Фиг. 23. Система за отделяне на
първото измиване на водосборната
повърхност

тръбата,
й

преди
към

2) Филтриране на едрите частици –
филтри

с

различна

големина

В

момента

на

изготвяне

на

могат да бъдат инсталирани в

наръчника подобен филтър струва

самата

на

200 лв., вътрешната му част е от

входа на резервоара или вътре в

неръждаема стомана и филтрира

самия

примеси по-големи от 0.28 мм и се

водосточна
резервоар.

тръба,
Пример

за

филтър, който може да бъде

монтират

намерен на българския пазар и

диаметър.

начина

му

на

монтиране

показани на фиг. 24.

са

на

тръба

с

110

mm
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3) Специално
проектирани
постоянни
устройства,
напр.
центробежни сепаратори за поедри твърди частици.

която да осигурява кислород,
като по този начин водата също
се

пречиства

с

помощта

на

аеробни микроорганизми.
За непитейни нужди по-горните начини
за пречистване са достатъчни, за да
осигурят

безпроблемна

работа

на

системата и задоволително качество
на водата.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДНИ
ВОДИ ЗА НАПОЯВАНЕ
Повторното
води,

използване

след

на

отпадни

пречистването

им,

е

придобило голямо значение особено в
части

от

света,

където

водата

е

оскъдна. Една от първите цивилизации,
които могат да бъдат свързани със
съвременните системи за събиране и
пречистване на отпадъчни води, са
били древните гърци. Те са свързвали
отпадните си води към канализацията,

Фиг. 25. Сепаратор на твърди
частици, базиран на
центробежните сили. Източник:
Aquatron - Ecologic toilet system

която

ги

за

покачване

аерация
на

Регенерираната

активност

повишава.

предотвратяването
анаеробни

при

температурата

микробиологичната
се

-

процеси

пренасяла

до

овощни

градини извън града.
изисква

4) Помпи

е

(пречистена)

определени

качество,

за

да

вода

стандарти
се

за

гарантира

опазването на общественото здраве и
околната среда. Що се отнася до

За

човешкото

здраве,

двата

на

риска са рискът от патогенна инфекция

при

и рискът от токсични химикали. Към

застояване на водата, може да

последните

се

метали, домакински химикали, като тук

използва

въздушна

помпа,

принадлежат

основни

тежките
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могат да се включат и новия тип

кислорода, осигурявайки условия за

дадени

замърсители

микробен растеж.

водата според Регламента на ЕС и

като

фармацевтични

продукти, продукти за лична хигиена,
хормони, и др. Те могат да имат
токсични, канцерогенни, мутагенни и
различни други ефекти, много от които
все

още

не

са

изследвани.

По

отношение на опазването на околната
среда, докато азотът и фосфорът като
основни хранителни елементи могат
да имат положителни ефекти върху
културите, прекомерните количества
могат да повлияят на здравето на
растенията, да причинят еутрофикация
и

да

замърсят

подземни

повърхностни

води.

и

Големите

натоварвания със соли са вредни за
културите,

като

структурата
Суспендираните

също

разрушават

на

почвата.

твърди

вещества

могат да доведат до отлагания на
утайки

и

създаване

на

анаеробни

условия, както и до запушване на
напоителната
Прекомерната

инфраструктура.
органична

материя

може да доведе до изчерпване на

Пречистена вода се използва найчесто за напояване в земеделието. При
използване на регенерирана отпадна
вода за напояване, всички рискове
трябва да се вземат предвид. Поради
тази

причина

през

Европейската
Регламент

ЕС

2020

комисия
2020/741

г.

одобри
(EU,

2020)

относно минималните изисквания за
качество за повторно използваната
водата за напояване. Основната цел на
регламента е да осигури използването
на безопасна вода за селскостопанско
напояване, но също така да насърчи
използването на регенерираната вода
и да допринесе за добро количествено
и

качествено

състояние

на

повърхностните и подземните водни
тела. На национално ниво, предимно
държави-членки

от

средиземноморските
регламентирани
които

варират

страни

подобни

имат

правила,

значително

за

различните страни. В таблица 3 са

изисквания

за

качество

на

според Наредба №18. Наредба №18
постановява

изискванията

за

качеството на водите за напояване на
земеделските

култури,

които

изисквания не са конкретно свързани с
използването на регенерирана вода, а
важат за всякаква вода, използвана за
напояване на земеделски площи. За
разлика от Нредбата, Регламентът на
ЕС,

разделя

категории,

културите

като

на

поставя

четири

различни

изисквания за различните категории.
Най-стриктната

категория,

представени в таблицата е „всички
хранителни

култури,

консумирани

сурови, когато ядливата част е в пряк
контакт с регенерирана вода“. Трябва
да се има предвид, че в посочения
Регламент става въпрос за пречистена
вода от пречиствателните станции, т.е.
битова вода и вода от индустрията.
Дъждовната вода, както и сивата вода
са много по-слабо замърсени.
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Таблица 3. Максимално допустими
стойности за определени параметри
Отпадните
води от
бита могат найвъв водата
за напояване
Параметър

сивата вода от домакинство носи при

2020/74

а №18

на черната и индустриалната отпадни
води.

10

/ < 100 /

коли

100 ml
<

бактерии

потребност

казанчето.

напояване са далеч по-малки от тези

<

10

100 ml

Биологична

и черна вода (фиг. 26). Рисковете, които

Наредб

100 ml
Общи

в урината, разредени с водата от

ЕС
1

Ешерихия коли

общо да се разделят на два вида - сива

10 mg/l

25 mg/l

10 mg/l

50 mg/l

/

Сивата вода е общият обем вода,
генериран от измиване на храна, дрехи
и съдове, както и от къпане, но не и от
тоалетни. Може да съдържа следи от

Черната вода 22 е основно смес от

екскременти (например от пране на

урина,

пелени)

изпражнения,

водата

от

и

следователно

казанчето и материали за почистване

Сивите

(пр. тоалетна хартия). Това е водата,

приблизително

която идва от тоалетната и съдържа

води

патогени, основно в екскрементите,

количество варира в зависимост от

както и хранителни вещества, основно

ефективността на уредите, ползващи

на

води

патогени.

65%

представляват
от

домакинствата,

отпадъчните
като

това

вода, културата на ползване на водата

от

кислород5
Неразтворени

Фиг. 26. Различни
водни потоци в
битовата отпадна
вода. Източник:
Container Home
Greywater Treatment
and Disposal iContainerHome.com

вещества
Мътност

< 5 NTU

Електропроводимо

2

ст

mS/cm

Температура

28ᵒ С

Фосфати (PO4)

3 mg/l

22

Определенията са на Compendium of Sanitation
Systems and Technologies
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и

др.

Според

статистически

Националния

институт,

средното

производството

на

биогаз,

при

количеството шампоани, душ-гелове и

анаеробно разлагане на органичната

други

количество питейна вода използвано

материя,

на

препарати за миене. Наличието на

на ден от един човек в България за

хранителни вещества под формата на

патогени в сивата вода е несравнимо

периода 2010 – 2019 г. е бил 99 l 23. Това

компост

урина,

малко с това в черната, но въпреки

прави почти 65 l сива вода на ден на

сивата вода не съдържа нито големи

всичко не трябва да се подценява.

човек, а за семейство от 4-ма – 260 l.

количества

нито

Патогените могат да дойдат при пране

Вместо да отива в канала, тази вода

хранителни

Основните

на замърсено бельо, примерно пелени,

може да може да осигури значителни

замърсители в сивата вода идват от

при къпане, както и при обработка на

количества вода за напояване.

детергентите, използвани в кухнята,

хранителни

банята

съдържат

патогенните се размножават бавно

разградими

при температура по-ниска от 20ᵒС или

Количеството

биват потискани и елиминирани от

Необходимо условие за ползване на
сивата вода е разделяне на двата
потока – черна и сива. Това може
лесно

да

построяването
сграда,

но

се
на

направи
нова

изисква

канализационната

жилищна

промяна

система

при

на

на
вече

построена сграда, което е и основният
проблем при въвеждането на този
подход.
Използването

на

сива

вода

се

практикува широко не само в страните
със сух климат, но и в градове като
Токио и Сингапур.
вода
23

може

https://nsi.bg/bg/

да

Докато черната
се

използва

за

фосфор,

или

за

или

и

извличане

преработена
органични,
вещества.

пералнята.
азот

и

лесно

органични

вещества.

фосфор

сивата

в

Те

вода

може

да

козметични

продукти.

микроорганизми.

детергенти,

инактивирането

фосфор.

В

Много

и

от

намиращите се във водата автохтонни

достигне 3-7 mg/l ако се използват
съдържащи

продукти

Също
на

така

патогените

при

миналото това е била основна причина

пренасянето им в почвата или на

за еутрофикацията на повърхностни

повърхността

води, в които са се зауствали отпадни

допринася за редуциране на риска от

води от бита, но в момента фосфорни

заразяване.

съединения

са

условията

от

хелминтовите яйца, които могат да

забранени

в
в

детергентите

по-голямата

част

на

растенията

Най-устойчиви

на

околната

са

останат

също

Препоръчителни са следните бариери

вещества

количества пропорционални на

в

почвата

среда

развития свят. Сивата вода съдържа
органични

в

на

с

месеци.
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за

намаляване

на

риска,

при

бъдат

използването на сива вода:
●

Да

се

използват

щадящи

течни

сапуни

вместо

твърди

натрий,

който

риска

от

с

калий

сапуни

с

увеличава

осоляване

на

почвата,
●

Ако

водата

е

много

замърсена, да се използва
само върху култури, които се
отглеждат
●

фибри

и

повърхността

на

продукцията,

особено

време,
●

Да

се

измиват

плодовете

и

интензивно
зеленчуците

преди консумация – особено
за

салати

зеленчуци;

и
да

други
се

листни
обелват

и/или обработват термично
преди консумация за пълно
елиминиране на патогените.

Пречистване на сива
вода
За да бъде използвана сивата вода за
напояване,

въпреки

риск,

необходимо е тя да бъде пречистена.
Прости методи като инфилтрация през
пясък и чакъл в изкуствени влажни
зони

могат

да

постигнат

пълно

елиминиране на патогените. Първата
стъпка при пречистването на водата е
утаяване на седиментите.

При тази

стъпка се разделя течната от твърдата
фаза в камери/септични ями където

Да

водата е в покой и твърдите вещества

се

земята

прилага
до

напояване

повърхността

или

в

зоната

на

могат да се утаят. Тази камера играе

на

ролята на събирателен резервоар, от

кореновата система,

където

Да се спре поливането със

следващото ниво на пречистване. Тази

сива вода поне 2 седмици

стъпка

преди

избегне затлачване на филтрите на

събирането

на

водата
е

ниво,

компрометирало
достатъчно

време

на

повечето микроорганизми да

преминава

задължителна,

следващото

реколтата – това би дало
●

малкия

материали, но не и за храна,
близо

●

за

от

ефективно в сухо и горещо

околната среда детергенти,
пр.

елиминирани

за

към
да

което

се
би

биологичното

пречистване (Фиг. 27 – пример за
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затлачен

субстрат).

Затлачването

стандартите 24. По време на тази стъпка,

първично пречистване трябва да се

може да се разпознае при поява на

заедно с неразтворените вещества се

изчисли

частично

на

утаяват патогени и молекули, които са

натоварването

повърхността на субстрата. Утайката

прикачени на повърхността им. По този

органично.

от седиментната камера трябва да се

начин се намалява натоварването на

домакинство от по-малко от 5 човека

почиства поне 1 път годишно. Тя може

водата и по-лесното й по-нататъшно

се препоръчва 2 m3. За пречистването

наводняване

да се използва като подобрител за
почвата, стига да отговаря на

пречистване. Обемът на камера за

само

на

в

зависимост
–

За

хидравлично
битова

сива

от

вода

1

вода

m3

и
на

би

бил

оразмеряване

на

достатъчен.
За

правилно

пречистването трябва да се следват
стандарти като например немските
Принципи

за

изграждане

и

оразмеряване,
експлоатация

на

засадени почвени филтри за градски
условия

отпадъчни

Германската
отпадни

води

асоциация

води

и

за

отпадъци

на
вода,

(DWA) 25.

Дизайнът трябва да е съобразен с
хидравлични

и

натоварвания.
параметри,

Един

които

се

органични
от

важните

използват

за

оразмеряването е количеството сива
Фиг. 27. Затлачен субстрат. Снимка В. Фердинандова

24

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/
2018/06/15/naredba_utaiki_-_08_2016_g.pdf

25

webshop.dwa.de/en/dwa-a-262-waste-watertreatment-plants-11-2017.html
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Изкуствените

влажни

зони

са

проектирани системи, предназначени
Фиг.

28.

да оптимизират естествените процеси,

Изкуствена

влажна

зона

които

с

сурови,

хоризонтален
подповърхностен

Източник:

Dotro

успешно

първично

да

или

третират
вторично

пречистени отпадъчни води. Те могат

ток.

et

могат

да бъдат разделени на системи за

al.,

повърхностен

2017.1

и

подповърхностен

отток. В зависимост от посоката на
водния поток, влажните зони могат да
бъдат с хоризонтален поток (HF) или
вертикален поток (VF). Изкуствените

подповърхностен отток за 4-членно

влажни зони редуцират значително

семейство.

предварителното

всички патогени, както и органични

физическо пречистване - утаяването,

вещества и трансформират азотните

извади количеството на черната вода.

идва ред на биологичното стъпало, т.

съединения.

Последното може да се измери чрез

нар.

зона.

абсорбира от субстрата, но само до

отчитане

Понастоящем този метод е признат

изчерпване на сорбционния капацитет

тоалетната и като се знае обема на

като

на субстрата.

казанчето.

биотехнология

Тук ще дадем основните насоки за

отпадъчни води с висока степен на

вода.

То

може

да

се

види

по

показателите на водомера, като се

на

пречистване
приблизително

всяко

на

използване

сивата

вода

оразмеряване

филтър с хоризонтален

на

с
на

След

изкуствена
ефективна
за

влажна

екологична
пречистване

на

отстраняване на органични вещества и
суспендирани твърди вещества.

На

фиг.

28

изкуствена

Фосфорът

е

показана
влажна

също

схема
зона

се

на
с

хоризонтален подповърхностен отток.
Филтърът

с

хоризонтално

оттичане

представлява изкоп, чието дъно се
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покрива

с

геотекстилна

и

пречистване, тъй като то е много по-

корените

Ако

бързо от анаеробното. При климата на

замърсявания и внасят определено

почвата е глинеста, естествена водна

умерената

количество

изолация може да бъде постигната с

влажната зона се препоръчва да е

отделят антибиотици и унищожават

тамбоване, като проводимостта трябва

около 1 m, за да може при замръзване

патогенни микроорганизми.

да е не повече от 1.10-8 m.s . Самият

на горния слой, под него водата да е в

филтър е субстрат от едър пясък,

течно състояние. На дъното трябва да

чакъл или леки агрегати. Последните

се инсталират дренажни тръби, които

могат

да

водонепропусклива

изолация.

-1

да

се

намерят

под

името

зона

отвеждат

дълбочината

пречистената

на

вода.

керамзит, или разширена глина. Това е

Самото дъно се прави с наклон, в края

строителен огнеупорен материал на

на който да се събира пречистената

основата
висока

на

глина

температура,

обработен

при

вода. Пречистването се осъществява

направен

под

от микроорганизми, които се намират

формата на гранули. Той не съдържа

в

вредни вещества в състава си и има

субстрата, т.е. ще трябва да минат

голяма

поне

повърхност.

Гранули

с

биофилма

по

няколко

повърхността
месеца

на

докато

големина 8-16 mm могат да се купят за

биофилмът се образува и започне да

260 лв. на кубичен метър. Субстратът

пречиства

трябва

(пречистената

да

може

да

поддържа

водата.

Ефлуентyът

вода)

може

кореновата система на растенията и

допълнително да се дезинфекцира с

да

през

озон, УВ лъчи, хлор и др. При условие,

пространство.

че водата се ползва само за напояване,

пропуска

междугранулното
Дребноразмерните

водата
фракции,

като

ситен пясък не са подходящи, тъй като
тяхната водопропускливост е много
ниска. Също така, колкото по-дребна е
фракцията, толкова по-лесно може да
се затлачи. Разчита се на аеробно

това не е нужно.

й

Критерият

също

абсорбират

кислород,

за

площ

като

за

също

качествено

пречистване при този тип изкуствени
влажни зони е 5 m2 на еквивалент
жител при 115 l битови отпадъчни води
на човек на ден. Ако приемем, че само
сивата вода се пречиства, т.е. 65%, то
тази площ е 3,25 m2. Тук отново трябва
да

напомним,

препоръчана

за

че
битова

площта

е

вода,

т.е.

такава, която включва и черна и сива.
За пречистването само на сива вода
няма определени критерии. Поради
ниското й натоварване, площ между
около 2 m2 на човек би било напълно
достатъчно.

За

по-прецизно

изчисляване на площта трябва да се
вземат проби от водата за биологична
потребност от кислород, а също така

Върху филтъра (субстрата) се засаждат

трябва

резници или ризоми от тръстика, като

хидравличното натоварване, т.е. колко

плътността е 4 растения на квадратен

литра

метър. Тръстиката

единица време, така че тя да се

издържа

на

расте бързо и

постоянно

заливане,

да
вода

се
могат

съобрази
да

минават

с
за

задържа в изкуствената влажна зона и
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да бъде в контакт с пречистващите
микроорганизми

достатъчно дълго

време. Друг оразмерителен параметър
е подаването на сивата вода към
изкуствената

влажна

зона.

Това

е

добре да става на интервали, така че
да се редуват влажни и сухи периоди,
за да се даде възможност на кислород
да

прониква

в

междугранулното

пространство и така да може да се
подсигурят аеробните процеси.
Самото пречиствателно съоръжение
може

да

бъде

конструирано

под

формата на зелена стена, каквато е
разработената

от

alchemianova 26,

консултантска фирма, vertECO (фиг.
29). Зелената стена работи на същия
принцип

като

изкуствената

влажна

зона, но не заема място от терена и
предлага

естетически

комфорт.

На

фигурата се вижда, че са използвани
тропически
подходящо

растения,
за

места

което
с

е

по-топъл

климат, но могат да се използват също
така студоустойчиви растения.

26

www.alchemia-nova.net

Фиг. 29. Вертикална зелена стена за пречистване на сива вода.
Снимка: В. Фердинандова
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УСТОЙЧИВО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВОДАТА ЗА
ЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ
Само

три

процента

от

водата

и

нуждите

няма

живи

достъп
не

проблем.
на

реките

съдържат едва 1% от сладководните
ресурси на Земята.

днес всеки четвърти човек на Земята

ресурс

вода 70% е в ледниците, а 29% е
Езерата

промишлена вода, без да се отчитат

Недостатъчното

Земята е сладководна вода. От тази
подпочвена.

Съгласно Оксфордския университет,

на

до

чиста

вода.

количество

воден

винаги

е

основният

Неправилното управление

водите

–

недостатъчно

на

обществото

същества

проблеми

са

другите

причина

със

потребностите

и

за

задоволяване

от

вода.

Водата,

замърсена от промишлени отпадъци,
селскостопански

торове,

на

непречистени битови води, могат да

канализационна

причинят еутрофикация съпроводена с

инфраструктура или липса на такава,

изчерпване на кислорода и смърт за

безконтролно

водните организми.

пречистване,

неподдържане

водопроводната

и
и

интензивно

използване на селскостопанска и

Язовирите

съхраняват

вода

за

напояване и питейни нужди, или я
използват за произвеждане на енергия,
но намаляват количеството на вода
надолу по течението на реките. Освен
това наносите, които са неизменна
част от речния отток се задържат в
язовирите, което води до негативни
последствия след язовирната стена
като

,
Фиг. 30. Дял на
сладководната вода на
Земята. Източник: Earth
Forum, Houston
Museum of Natural
Science

повишена

удълбаване

на

скорост на

водата,

речното

корито,

понижаване на нивото на реката и
вследствие

понижаване

подпочвените

води.

нивото

на

Речните

седименти са също така необходим
материал за образуване на естествени
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насипи

и

пясъчни

коси,

които

са

местообитание за гнездене на птици .
Достъпът до вода е морално право на
всяко човешко същество. ООН със
своята резолюция от 29 юли 2010 г.
призна за първи път правото на вода:
„всеки, без дискриминация, има право
на достъп до достатъчно количество

водата, която се получава, а и

би

могло да изложи на риск живота на

пасищата

хората с ниски доходи. Водата като

разораването на постоянно затревени

общо благо призовава нашата морална

площи доведоха до намаляване на

отговорност да поддържаме устойчив

птиците

достъп до вода за всички форми на

Собствениците или арендаторите на

живот,

обработваема земя често я разорават,

и

не

само

за

човешката

След влизането на страната ни в ЕС и

нужди“.

За да може всеки да има

широкото въвеждане на субсидиите за

достъп

до

земеделците,

предпочитаният

подход за управлението й е тя да
остане публична собственост, а ние да

и

на

ливадите,

както

и

земи 27.

земеделските

без да засаждат култури, с цел да

общност.

питейна вода за лични и домакински
вода,

Премахването 100 % на храсти от

настъпиха

значителни

промени в аграрния ландшафт.

получат

субсидии

за

единица

обработваема площ. Необоснованото
разораване,

както

и

пълното

премахване на храсти и дървета от
пасищата не само води до загуба на

купуваме само правото да я ползваме.
Приватизацията на вода до момента не
е придобила популярност. Въпреки, че
частният сектор има тенденция да
управлява

бизнес

Фиг. 31. Индекс на
птиците в
земеделските земи
2005-2021 g. (19 вида).

по-ефективно

поради мотива за печалба, частните
фирми могат да експлоатират своята

Източник: БДЗП,
Mониторинг на
обикновените
видове птици
(bspb.org)

монополна власт и да игнорират пообщите

социални

нужди.

Когато

системата за осигуряване на вода се
прави

с

цел

печалба

задоволяване на

вместо

нуждите,

за

това би

намалило обществената отчетност и
прозрачност и в крайна сметка би
могло да повлияе на качеството на

27

https://bspb.org/monitoring/bg/Trends.html
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влага от почвата, но също така води до
значително

намаляване

на

биоразнообразието. За периода 2005–
2021 г. индексът на птиците обитаващи
земеделски земи, показва спад с 25%

Използването на повърхностните води

Законодателство
Тук

цитираме

някои

и повърхностните водни обекти се

релевантни

текстове от закони

(Фиг. 31).

1) Наредба

извършва

въз

основа

на

издадено

разрешително или на предварително
писмено уведомяване на басейновата

за

нормите

за

дирекция при условията и по реда на

По този начин се намалява влиянието

водопотребление Обн. ДВ. бр.103

Закона

на

от 27 Декември 2016г.

наредба. Издаването на разрешително

птиците

числеността
неприятели.

върху
на

регулиране
земеделските

Норма

за

оптималното

“водопотребление"
количество

вода

е
за

изпълнение на определена дейност.
Страната е разделена на шест района

за

водите

(ЗВ)

и

на

тази

за използване на повърхностни води и
повърхностни

водни

обекти

се

извършва по реда на глава четвърта от
ЗВ и съгласно чл. 140, ал. 7 от ЗВ.

за различни агроклиматични условия в

Към

страната, като за всеки район и начин

процедура

на напояване да представени нормите

разрешително за водовземане и/или

за

ползване

водопотребление

на

различни

заявлението
за
на

за

откриване
издаване

повърхностен

на
на

воден

суха

обект, освен съответните документи

година (година, за която сумата на

по чл. 60 от ЗВ и по глава втора,

валежите представлява 40 - 60 на сто

раздели III и IV, се прилага и копие на

от

година

административен акт, издаден по реда

(годината, за която сумата на валежите

на глава шеста от Закона за опазване

е под 40 на сто от нормата).

на околната среда и/или по чл. 31 от

видове

култури

нормата)

2) Наредба

и

при

много

за

средно

суха

ползването

повърхностните води

на

Закона

за

биоразнообразието,

за

одобряване, съответно съгласуване, на
инвестиционното
чието

предложение,

осъществяване

се

за
иска
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разрешаване на водовземането и/или

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в

разположен

в

ползването на водния обект.

сила

населените

места

от

11.08.2006

г.)

Общото

границите
и

на

селищните

водовземане и ползване на водните

образувания,

обекти е правото на гражданите да

безвъзмездно водовземане до 10 куб.м

ползват водите и/или водните обекти -

на

публична

общинска

потребности от намиращите се в него

собственост, за лични нужди, отдих и

повърхностни и подземни води. В тези

водни спортове, водопой на животни и

случаи не се изисква разрешително за

къпане.

водовземане.

общината или от оправомощено от

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от

Изграждането

него

11.08.2006 г.) Условията и редът за

индивидуално безплатно водовземане

и

използване на водите и водните обекти

на подземни води става, без да е

ползване на води и водни обекти -

се определят за публична държавна

необходимо разрешително, но след

публична общинска собственост;

собственост от областния управител, а

като собственикът уведоми директора

за публична общинска собственост -

на съответната басейнова дирекция.

от общинския съвет, в съответствие с

Собственикът

издадените

имота, където е изграден кладенец при

В

разрешителните

за

водовземане

и/или ползване на повърхностни водни
обекти се включват изисквания за
провеждане на собствен мониторинг
по показатели, с честота и условия,
отговарящи на заложените цели в ПУРБ
за съответното водно тяло. Кмета на
длъжностно

разрешението

лице

за

издават

водовземане

3) Закон за водите
За водовземане и ползване на водните
обекти с цел стопанска дейност се
заплаща

такса

за

използването

на

природния ресурс като гаранция за
създаване на еднакви правни условия
за

стопанска

дейност

на

граждани и юридически лица.

всички

държавна

или

разрешителни

за

имат

денонощие

или

собствени

кладенец

за

ползвателят

обекти и по начина, който гарантира

тримесечен срок от изграждането му

опазването на живота и здравето на

да го обяви в съответната басейнова

населението и на околната среда.

дирекция

ползватели на недвижим имот,

4,

е

длъжен

на

условията

за

ал.

за

на

водовземане и ползване на водните

Физическите лица - собственици или

на

на

право

нанасянето

регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5.

му

в

в
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Геоинформационна
система
за
управление на водите и докладване е
част от Националната система за
мониторинг на околната среда 28. На
сайта може да се намери информация
за водните обекти, различни видове
натиск, като складове за пестициди,
хвостохранилища,
прилагане
на
торове, хидроморфологичен натиск,
инвазивни
видове,
климатични
изменения, нитратно уязвими зони и
др. Също така различните видове зони
за защита на водите, състоянието и
пунктовете за мониторинг на водите и
т.н.

28

http://gwms.eea.government.bg/giswmr/
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ПРИМЕРИ
Биоградина Екатерина
Село Чокоба, Водосбор: р. Тунджа

2 реколти за година. Поливането е с

температури са по-високи от нормата,

кладенчова вода, която обаче не е

като 2019 г. е най-горещата през този

достатъчна. Проблем са високи летни

период (фиг. 32). Докато при валежите

температури, а също и ниски водни

тенденция

суми през юли и август, с екстремни

намаляване не е ясно изразена, при

години,

температурата това е очевидно. Най-

през

които

периодите

без

В биоградината се отглеждат смесени

валежи могат да са и над 3 месеца.

зеленчуково-овощни

Според симулирани метеорологични

насаждения.

Отглежданите зеленчуци са марули,
спанак,

грах,

лук,

чесън,

репички,

домати. Овошките, които са 5 годишни
са

сливи,

череши,

круши.

Производителят продава директно на

данни средната годишна температура
в с. Чокоба от 1979 г. насам се е
повишила с 2.1 градуса. От 2012 година
насам всички средногодишни

към

2000. След 2010 г. най-сухите години са
2008 и 2019, а валежния максимум за
целия период е през 2014 г. (фиг. 33).
Високите

температури

евапотранспирация, която не може да

мрежата от потребители/абонати на
Хранкооп 29.
Цялата площ на имота е 3 дка, от които
1 се използва за земеделие. Зеленчуци
се отглеждат и през зимата в парници.
Нужда от поливане има през цялата
година. През зимата климатът е мек и

29

https://coop.hrankoop.com/producer/biogradinaekaterina

причиняват

топлинен стрес и водят до по-висока

София и при големи поръчки - в

затова е възможно да се отглеждат по

или

сухата година за този период е била

фермерски пазар Римската стена в

температурите рядко падат по нулата,

повишаване

Фиг. 32. Средна годишна температура, тренд и аномалии,
1979-2022, с. Чокоба, Сливен

| 61
компенсира от слабо повишеното ниво

събирането

на валежите 30.

предимство

Според

модели

на

климатичните

параметри за Сливенска област, в
сравнение с базисния период 1986 2006 г., почвената влага ще намалее с
5% до 2030 г., валежите с 1.7%, но след

му.

Допълнително

двускатен и оттичането се извършва на

потребителите

2 различни места. До момента то не е

притежават, поддържат и контролират

свързано с канализационната система,

своята система. Дъждовната вода на

т.е. водата на покрива тече директно

покрива също е предпочитана пред

върху

събирането на подземна повърхностна

подобна система, за предпочитане е

вода поради съображения за качество.

да има два резервоара, в случай, че

е,

че

2030 г. последните ще се върнат почти

Сградата, която ще се използва за

до базисните нива, като ще са

събиране

предимно

в

течно

състояние.

Снежната покривка ще се понижи
средно с 23.8% 31.

на

дъждовна

вода

е

с

функция на открит навес с покривна
площ 103 m2. Покривът на навеса е

почвата.

При

монтиране

единият се повреди, другият да може
да изпълнява и компенсира функцията
на повредения. Поради тази причина
беше решено всяка точка на оттичане
да бъде свързана с отделен резервоар.

Решение: инсталиране на резервоар, в
който да се акумулират дъждовни
води. Ще се използва събирането на
дъждовна вода от покрива на навес.
Този вариант е популярен за домашни
условия, тъй като водоизточникът е
близо до хората, така че е удобен и
изисква

минимум

енергия

за
Фиг. 33. Средни годишни валежи, тренд и аномалии, 1979-2022, с. Чокоба, Сливен

30

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimat
e/change/chokoba_bulgaria_732441
31

http://climate-impactexplorer.climateanalytics.org/impacts

на

| 62
по-голямата

водата

за

намерени

дъжд

се

Assessment & Dataset project, чиято

използва само за компенсиране на

база данни се състои от станции към

времето, когато нивото на водата в

националните

кладенеца е твърде ниско. Покривът на

хидравлични

заслона е от метални керемиди, които

станции стопанисвани от научни и

са с висок коефициент на оттичане 0.9.

изследователски центрове.

напояване.

част

от

Събраният

Данните за месечните валежи 32 за
станция Сливен и могат да бъдат

Събраното

от

European

Climate

метеорологични
институции,

количество

както

вода

покрива (колона 3) е изчислено на

Таблица 4. Месечни количества, необходими за изчисление на големината на резервоара

Фиг. 34. Имот с градина и две сгради, едната,
от които се използва са събиране на
дъждовна вода. Изображение: GoogleEarth

Дъждовната
събирана,

вода,
се

която

ще

бъде

класифицира

като

месец
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

частична според своята надеждност.
Това означава, че дъждовната вода се
използва

през

цялата

година,

но

„количеството“ не е достатъчно за
всички

нужди

Въпросната

градина

от

напояване.

разполага

със

собствен кладенец, който осигурява

месечно
потребление,
l
2
3000
3000
3000
3000
3000
4000
7000
7000
6000
3000
2000
2000

събрана вода от
покрива, l
3
2615,2
2979,7
2560,9
2964,6
4298,9
4746,8
3164,7
2751,9
3757,2
3151,7
3372,5
4079,1

32

https://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent2.php

акумулирана вода, l
4
3218,5
3198,2
2759,0
2723,6
4022,5
4769,3
934,0
0,0
0,0
151,7
1524,2
3603,2

и
и

от
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месечна

база

наръчника.

по

уравнение

3

Коефициентът

от
на

ефективност на събиране на водата е
0.8. При изчисляване на потреблението
(колона 2) е взето предвид, че част от
водата идва от кладенеца, т.е. това е
потреблението, което се очаква да
бъде задоволено то дъждовната вода.
От

таблица

количеството

4

се

вода,

вижда,

че

събрано

от

покрива не би задоволило нуждите от
поливане през август и септември.
Най-голямото количество, което би се
събрало за месец е 4769 l, през месец
юни. Резервоарите, които са свързани
към водосточните тръби са два на
брой – един 2 и един 3 m3. Ако се вземе
само

полезния

обем

на

всеки

Фиг. 35. Свързване на пластмасови резервоари към покрив

резервоар, резервоари с общ размер
5000 m3 биха успели да съхранят
максималното количество.
Резервоарът може допълнително да

съществува.

бъде

резервоарът може да бъде свързан

свързан

към

системата

капково напояване, която вече

за

В

горната

си

част,

към маркуч, като при преливане водата

директно да се излива в кладенеца,
където също може да се съхранява.
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Ферма „Венец“
Водосбори: река Вит и река Янтра.
Обща информация
В градините на Ферма „Венец“, се
отглежда

над

80

вида

плодове,

зеленчуци и зърнени култури на площ
около

700

декара,

разположени

в

землището на с. Тодорово (до Плевен)
и с. Дебнево (до Троян). Дизайнът на
градините

следва

пермакултурата

принципите
и

на

Фиг. 36. Водовземане и резервоар в южната част на

биологичното

земеделие. Целта на фермата е да
съчетават различни видове и сортове и

преработка на продукцията, фермата

раждат здравословна храна и в същото

с цел увеличаване на тяхната

създава

време

устойчивост

създаде

устойчиви

градини,

възстановяват

които

почвата

и

срещу

болести

и

добавена

стойност

и

осигурява работни места.

опазват биоразнообразието. Това се

вредители.

предлагат

Отглеждането на културите, и особено

прави

убежище на диви растения, насекоми и

на зеленчуците, е възпрепятствано от

характеристиката за всяка една част от

други

се

недостига на вода. В момента, за

градините

възползват от техните услугите, като

южната част на градината се ползва

култури, за които конкретните условия

опрашване,

на

вода от приток на р. Видима, която се

са подходящи и които в някаква степен

насекомни

С

събира в изкопен резервоар и се

могат

изграждането на малки цехове за

като

да

и

се
се

вземат
отглеждат

предвид
видове

издържат неблагоприятни

растежни условия. Целенасочено се

Освен

животни,

че

градините

елиминиране
вредители

и

др.

подава

чрез

система

напояване (фиг. 36).

за

капково
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От

симулираните

метеорологични

данни за с. Дебнево 33 се вижда ясна
тенденция на увеличаване на средната
годишната температура – от 1979 г.
насам тя се е повишила с 1.8 градуса.
Колоните

на

фиг.

отклоненията

от

37

показват

нормата.

Всички

години след 1998 г., с изключение на
2005 г. са със средни температури повисоки

от

нормата.

При

валежите

Фиг. 37. Средни годишни температури, тренд и аномалии, с. Дебнево, Ловешка
област, 1979-2022 г.

тенденция не се наблюдава, но може
да се види, че 2005 и 2014 г. са били
много по-влажни от нормата, а 2000 г.
е най-сухата година за периода (фиг.
38).
Според

модел

RCP2.6,

калкулиращ

концентрация на парникови емисии,
която би довела до увеличение на
глобалната
градуса,
влажност

температурата

през

2040

в

Ловешка

г.

с

1.5

почвената
област

ще

намалее с 4.7%, в сравнение с периода

33

https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimat
e/change/debnevo_bulgaria_732353

Фиг. 38 Средни годишни валежи, тренд и аномалии, с. Дебнево, Ловешка област,
1979-2022 г.
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1986-2006 г. 34 Снежна покривка ще

намалява и е едва 4 m3 за денонощие.

бъдеще няма да намалеят, но вероятно

намалее значително – с 23.4% до 2040

Използването на част от водата от

ще

г.,

на

извора би допринесла частично за

разпределени във времето. Валежите

почти

решаване на проблема, но нейното

непроменено – леко намаление с 1.6%

количество не е достатъчно, а също би

до 2030 г., но с тенденция за леко

довело

увеличаване след това.

местообитанието, като пресушаването

като

общото

валежите

По

ще

количество
остане

симулирани

данни

на

meteoblue.com, за период от 5 месеца
в годината евапортанспирацията е по-

до

промяна

на

му за част от годината би имало
негативен ефект върху растителността.

бъдат

по-неравномерно

от студения период на годината, могат
да се използват, ако се съхраняват до
периода,

в

който

са

на стопанството е очертан водосборен
басейн с площ близо 10 ha, от който

Според прогнозите, валежите в

(Фиг. 41). Като цяло, това означава, че
част

от

влагата,

която

се

съхранява в почвата в този период
намалява, което може да доведе до
дефицит за растенията.
Възможно решение:
Докато в южната част на стопанството,
е

в

близост

северната
източник

до

част
на

вода

водоизточник,

няма

надежден

за

напояване.

Съществува извор, който в миналото е
бил ползван за поене на животни. Той е
постоянен източник на вода, като в
края на лятото дебитът му силно
34

https://climate-impact-explorer.climateanalytics.org

–

вегетационния сезон. В северната част

висока от количеството на валежите
една

нужни

Фиг. 39. Извор и наводнено микропонижение, което създава условия за
влаголюбива растителност
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може да се събира дъждовна вода в
изкопен

резервоар.

изчислен

обема

базиран

на

За

на

целта

на

поливните

нужди

и

резервоара

(в

отделен

документ).
След

зониране

на

градината

в

с.

Дебнево и определяне на видовете
култури, които ще се отглеждат там,
необходимото

количество

вода

е

изчислено на база изискванията на
различните

видове.

представени

В

табл.

количествата

за

5

са
най-

сухите месеци на вегетативния сезон,
периода през който се очаква найвисок воден дефицит.
Потенциалът на обекта за събиране на
вода е определен като е използван
дигитален

модел

локализирани

на

терена

оптимални

и

са

места

за

резервоари. Това са тези места, където
водата

естествено

се

акумулира,

поради което са предразположени към
периодични

при с. Дебнево

резервоара,

валежните количества, и е направен
проект

Таблица 5. Водопотребление в северната част на стопанство Венец,

е

наводнявания

и

които

поне през част от годината играят роля
на влажните/полувлажните зони.

юни
m /dka
35
150
35
20
40
20
20
50
90
20
3

m
1750
15000
875
200
240
120
4
500
900
1000

юли
m /dka
m3
90
4500
150
15000
50
1250
35
350
70
420
35
210
35
7
70
700
60
600
40
2000

август
m /dka
m3
90
4500
0
50
1250
35
350
60
360
40
240
30
6
150
1500
40
400
80
4000

септември
m /dka
m3
35
1750
0
15
375
10
100
30
180
5
30
15
3
130
1300
10
100
20
1000

20589

25037

12606

4838

3

3

3

3
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Цифров

модел

на

терен

(DTM)

е

разработен от Геодетект ЕООД. От
него са извлечени данни за наклона,
изложението,

надморска

височина,

водния поток и топографията. Моделът
на релефа може да се види на фиг. 40. В
модела са взети предвид и съседни на
градината територии.

Фиг. 40. Дигитален модел на терена

В комбинация с валежните количества
и поливните нужди е изчислен обемът,
който би съхранявал максимално
количество дъждовна вода в периоди,
когато тя не е необходима, за периоди
с
воден
дефицит
(Таблица
6).
Използвани са симулирани данни за
валежите
от
meteoblue.com
за
последните 30 г. за района на с.
Дебнево (колона 3). Колона 5 е
изчислена с уравнение 3, а именно
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Таблица 6. Данни, използвани за изчисление обема на резервоара

месец
1
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември

месечна
нужда, m3
2
0
0
0
0
0
20589
25037
12606
4838
0
0
0

валежи,
mm
3
53,39
50,61
64,20
62,71
70,09
53,65
39,40
27,61
64,63
45,18
49,68
53,41

отток от
водосбора, m3
5
1585,68
1503,02
1906,84
1862,39
2081,67
1593,41
1170,28
820,02
1919,61
1341,94
1475,40
1586,18

акумулирано количество в
резервоара, m3
6
5989,20
7492,22
9399,06
11261,45
13343,12
-5652,47
-23866,72
-11785,98
-2918,39
1341,94
2817,34
4403,52

Събрано количество вода за месец (l) =
Валежи (mm/месец) x Площ на покрива
(m2)

x

Коефициент

на

оттичане

х

Коефициент на ефективност, където
площта е 99000 m2, коефициентът на
оттичане 0.3.
В колна 6 е представено количеството,
което резервоарът ще съхранява.
Количеството за всеки месец е
изчислено като са събрани оттока от
водосбора за текущия месец и
акумулираната и неизползвана от
предния месец вода и е извадено
количеството, което е нужно за
напояване за текущия месец. В случая
цялата съхранена вода от октомври до
май ще бъде изразходена през юни,
като няма да покрие всички нужди за
юни и в същото време валежите през
юли, август и септември ще са крайно
недостатъчни за задоволяване на
поливните нужди. Според тези данни,
максималното количество вода, което
трябва да се съхрани резервоарът е 13
343 m3.
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Eвапотранспирацията
е
едно
от
разходните пера на водния баланс. От
април
до
август
ЕТ
надвишава
количествата на валежите, което
означава, че водата съхранявана в
почвата ще намалее значително, което
ще създаде и условия за по-голямо
поглъщане на валежите от почвата и
намаляване на повърхностният отток
(фиг. 41).
При намаляване на
коефициента
на
оттока,
с
0.05
максималното събрано количество ще
е 11119 m3, а с 0.1, малко под 9000 m3. От
количеството на оттока зависи колко
голям ще е резервоарът.
Според данните за почвената влага,
августовският

минимум

може

да

достигне 17-18% (фиг. 42), което за
тежко глинеста почва е под минимума,
Фиг. 41. Средномесечни валежи и евапотранспирация, 1992-2021 г.

под който растенията не могат да
изсмукват повече вода от почвата. Ако
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през вегетационния сезон не достига
повече от 25%, което е в диапазона на
достъпната
песъчливи

влага
и

за

средно

глинесто
песъчливо-

глинести почви (фиг. 7). За подобряване
на

влагозадържащите

свойства

на

почвата може да се включат повече
органични вещества.

Фиг. 42. Средномесечна максимална, минимална и средна почвена влажност в
горния 10-cm почвен слой

почвата

е

тежко

глинеста,

то

(под 0,2 µm) и намиращата се в тях

растенията ще имат проблем с водата

влага остава недостъпна тъй като се

през целия вегетационен период, тъй

задържа

като порите в глината са основно фини

смукателната

със

сила
сила

по-голяма
на

от

кореновите

власинки (15 atm). В случая, влагата

Както
беше
споменато
по-горе,
мястото на което е планирано да бъде
разположен резервоарът периодично
се наводнява. Това може да се обясни
или с повърхностния отток, който се
акумулира там тъй като почвените
и/или
подпочвените
слоеве
са
водонепропускливи. Тъй като, както
видяхме,
акумулирането
на
повърхностен отток не би задоволило
поливните нужди, ползването на
подпочвени води е възможно решение.
За да се повиши количеството на
подпочвените
води,
стопанството
може да предприеме мерки за
захранването им, както е описано в
наръчника,
стига
условията
да
позволяват.
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Екоцентър Езерец, с.

А)

Б)

Езерец, община Шабла
Пчелин: 120 кошера, 2.4 дка
Изграждане на градина за създаване
на по-благоприятен микроклимат и
допълнителна паша на пчели.
Село
Езерец
е
заобиколено
с
просторни монокултурни територии
засети с пшеница, царевица или
слънчоглед. В близост до селото има и
големи лавандулови полета, което
позволява
производството
на
лавандулов мед.

В)

Проблеми: дълги периоди на суша
(включително 2-3 годишни), което
възпрепятства отделянето на нектар
от растенията особено през м. юли,
август и септември.
Водосбор: Езерецко езеро
Решения: увеличаване на видовия
състав на растенията в градина за
паша на пчелите, мерки за създаване
на по-влажен микроклимат - микро
езерца, засенчване и препятстване на
прякото действие на сухите ветрове.

Г)
Фиг. 43. Екоцентър Езерец А) кошери, Б) слънчоглед от зеленчукова градина, В) и Г) Google
Earth – извадка на местоположението
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Изработен е идеен и работен проект
на видовия състав на пчелната
градина, като са засети и 7 броя малки
медоносни дървета (бадем, леска и
калина) за допълнително засенчване
на градината. Медоносните растения
са засети в лехи с цел по-лесното им
отглеждане. Растенията са мулчирани
със слама и листа за намаляване на
изпарението.
Видовия
състав
е
следният: лавандула, градински чай,
мащерка,
маточина,
ехинацея,
гайлардия,
риган,
лупин
(бобово
растения за увеличаване на азота в
почвата), гулия, дигиталис, пореч,
перовския, обикновена маргаритка. В
площта,
където
са
поставени
кошерите, е засадено с фацелия и бяла
ниска детелина, като по този начин се
намаляват броя на коситбите при
кошерите.

Фиг. 44. Идеен проект на пчелна градина
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ЗП Любомир
Хаджийски, Гр.
Стамболийски,
Пловдивска област
Площ и отглеждани култури: 10 дка към момента се отглеждат ръж, нахут и
боб папуда. До миналата година са
отглеждани разнообразни зеленчуци,
чрез
биодинамични
методи.
Предвижда се отново да се включи
зеленчукопроизводство
чрез
възстановяване на постоянните лехи.
Проблеми:
Остър високо-температурен стрес за
растенията по време на летните
горещини, съчетани със сухи ветрове.
За
изострянето
на
проблема
допринася
премахването
на
разположените в близост овощни
градини
и
превръщането
им
в
монокултурни блокове. Друг проблем
е висока твърдост на подземните води,
която
препятства
храненето
на
растенията. Вода за поливане има, тъй
като нивата е разположена над обилни
водоносни хоризонти, стичащи се от
родопския масив към долината на р.

Фиг. 45. Земеделско стопанство, гр. Стамболийски

Марица.
Чрез
подобряване
на
качествата на почвата е постигнат 20%
спад
във
водопотреблението
на
отглежданите култури.
Възможни решения: Подобряване на
микроклимата чрез препятстване на
прякото въздействие на сухите летни
ветрове;
система
за
локално
овлажняване на въздуха; частично
засенчване чрез подходящи дървесни
видове. Събиране на дъждовна вода,
която е с ниска твърдост и третиране
на подземните води преди поливане
(напр. със зеолитни минерали), с цел

да се понижи твърдостта им.
В гр. Стамболийски преобладаващи са
слабите западни ветрове (0-5 m/s),
като ветровете със скорост до 1 m/s
духат 95% от годината 35.
Естествената

растителна

покривка

заема много ограничена площ. Горите
са представени от неголеми разкъсани
ареали главно върху непригодни за
обработка земи, в които преобладават
35

Програма за управление на
отпадъците
на
територията
Стамболийски, 2014-2020

дейностите по
на
Община
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топола, благун, цер, космат дъб, габър,

предвидено

летен

Широко

едногодишни култури, включително и

келявият

зеленчуци. На полето ще се прилага

дъб

и

разпространение
габър.

С

др.
има

вторичен

и

произход

са

и

сеитбооборот.

засаждане

На

фигурата

на

е

мезофитните тревни формации, които

представен схемата на засаждане на

са възникнали на мястото на гори от

ивиците дървета и изграждане на агро-

бряст, летен дъб, полски ясен и др. За

лесовъдска система.

речните

тераси

са

характерни

хидрофилните съобщества главно от
върби и тополи.
Изработен

е

идеен

осъществяване
практика

на

с

цел

проект

за

агролесовъдска
намаляване

на

температурния стрес през лятото и
подобряване

на

циркулацията

на

въздуха чрез създаване на засенчени и
ослънчени

ивици,

както

привличане

на

птици,

естествено

да

намаляват

и

за

които
броя

на

вредителите. На полето са засети три
ивици от дървета от вида кипарис и
райска ябълка. Разстоянието между
дърветата

в

ивицата

ще

е

5

m.

Фиг. 47. Полето със засадени
кипариси

Ориентацията на ивиците е север-юг.
Междуредията са от 24 m, така че да
може
техника

се
в

минава

със

тях.

междуредията

В

земеделска
е

Фиг. 46. Схема за засаждане на ивици
дървета
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Цветята на Камен
Село Орешник, община Тополовград,
област Хасково, 2 дка – декоративен
разсадник за многогодишни цветя.
Поливане
от
общественото
водоснабдяване на селото – питейна
вода. Отглеждани видове: над 120
сорта многогодишни и едногодишни
цветя.
Водосбор: Тунджа
Подземно водно тяло: BG3G0000T12034
- Карстови води - Тополовградски
масив, състояние според ПУРБ “лошо”,
замърсяване с нитрати.
Водопотребление: 80 m3/месец през
периода март-октомври – 6 месеца
Решения:
Едно от решенията бе да се осигури
възможност
за
включване
за
водоползване към общата селска
чешма, която полива гравитачно чрез
вади част от селските градини и се
ползва и за водопой на селските
животни. Идеята е да се възстанови
малък басейн към селската чешма за
превенция на загубата на вода и
намаляване
на
конфликтите
при
ползване за поливане. Тоест да се

48. А). оранжерия за производство на цветя, Б) корита на Хорищенска чешма
в с. Орешник
събира вода в един от басейните, от
който да може да се черпи вода, като
едновременно водата върви и във
вадите за селските градини. За
осъществяването на това решение се
организира среща в селото между
потребителите на вода на общата
селска
чешма.
Благодарение
на
срещата и общото решение на
ползвателите на водите на общите
чешми, 2 месеца по-късно от бюджета
на община Тополовград са заделени 10
000 лв. за ремонт на чешми. Така също
се определиха и други ежегодни

задачи по поддръжка на чешмите, за
които е нужно доброволен труд от
ползвателите.
От друга страна в разсадник „Цветята
на Камен” бе направено стандартно
решение за изграждане на сонда за
ползване на подпочвена вода. Отпадна
възможността

за

събиране

на

дъждовна вода, тъй като вероятността
водата да е замърсена е твърде висока
поради близостта си до ТЕЦ МарицаИзток.
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