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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОТИВОЕРОЗИОННИТЕ ЗАЛЕСЯВАНИЯ  
В РАЙОНА НА КЪРДЖАЛИ 
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RESULTS OF ANTI-EROSION AFFORESTATIONS IN KARDZHALI REGION 
B. Yangyozov 

Abstract: Forests take important part in the process of soil formation and protection. Devastation of plant vegetation, 
however, usually leads to the development of intensive erosion, which in the mountains can be limited only by restora-
tion of forest cover. An example of vast areas of destroyed forests and eroded lands, followed by large-scale 
afforestation is the region of Kardzhali. Field measurement and analytical methods were used for analyzing the results 
of the plantations, established to control the erosion in the region. Silviculture processes, running  in anti-erosion  forest 
plantations, their species composition and their role in habitat restoration were investigated. The analysis results provide 
guidance for future management of these plantations to ensure their function to control the erosion, as well as selection 
of forest tree species for future afforestations accordingly to the specific characteristics of the region. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Растителността има решаваща роля за 

наличието или отсъствието на ерозия и чрез нея 
може да се влияе на ерозионните процеси - както 
за тяхното активизиране, така и за овладяването 
им. Известно е, че унищожаването на горите 
обикновено води до деградиране на земите, 
което може да бъде овладяно единствено чрез 
противоерозионни залесявания. Те налагат 
внимателен подбор на дървесни видове, чиито 
изисквания да бъдат съобразени с влошената 
екологична обстановка в опороените земи. При 
много случаи, за да се създадат условия за 
възвръщане на автохтонната флора е 
наложително залесяване с пионерна горска 
растителност. Противоерозионното залесяване 
обхваща опороените терени и частично онези, 
които допринасят за тяхното влошено състояние. 
Този процес изисква върху засегнатите от ерозия 
територии да се прилага по-ефективно 
използване на земите [6]. 

Историческите данни сочат, че в Източни 
Родопи преобладавали високостъблени дъбови 
гори. Те са били подложени на сеч и опожаря-
ване за разширяване на пасищата, което е 
повлияло за протичането на интензивни 
ерозионни процеси върху значителна част от 
територията им [5].  

Прииждането на поройните водни течения 
нанасят значителни материални щети, като 
прекъсване на шосейни и железопътни връзки, 
нарушаване на електроснабдяването, разруша-

ване на мостове, водоснабдителни системи и 
хидротехнически съоръжения, затлачване на 
язовири, водоеми и водопречиствателни станции, 
активизиране на свлачища, загуба на животни и 
други. Най-опасни са тези, които засягат хората – 
техния живот и здраве [11]. 

Борбата с ерозията в района на Кърджали 
бележи началото си в средата на миналия век - 
залесяването започва през тридесетте години, а 
баражното строителство през четиридесетте 
години. Противоерозионните залесявания и 
построените през последните десетилетия 
технико-укрепителни съоръжения в голяма 
степен ограничават ерозията във водосборите на 
реките Арда, Боровица, Голям дол, Кьош дере, 
Перперек и други [10]. 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Обект на изследване са създадените в района 
на Кърджали горски култури с противо-
ерозионни функции – тяхното състояние и 
възобновителните процеси, които протичат в тях. 
Методите на изследване, които са използвани в 
този случай са: описателния, горскотаксацион-
ния, биометричния, дендрохронологичния, вариа-
ционно-статистическия и други. Обследвани са 
общо 30 опитни площи с размер от 1 дка,  
в единични случаи от 0,5 до 1,5 дка. В тях са 
определени начин на почвоподготовка, гъстота 
на културите, наличие на възобновителни 
процеси, участващи  дървесните видове и техния 
здравословен статус.  
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3. РЕЗУЛТАТИ 
В хидроложко отношение, районът на 

Кърджали е разположен в средната част на 
водосбора на р.Арда (водосборите на яз.Кърд-
жали и яз.Студен кладенец). В геоморфоложко 
отношение, той се характеризира със силно 
изразена разчлененост, с неголеми превишения, 
които обуславят хълмисто-планински и хълмист 
релеф. Билата са заоблени с полегати до стръмни 
склонове, като в района на язовирите Кърджали 
и Студен кладенец, склоновете са много 
стръмни, на места до урвести. Теренът е силно 
пресечен, което се обуславя от гъсто развитата 

хидроложка мрежа. Наред с големите реки Арда, 
Перперек и Боровица, районът е прорязан от 
много по-малки реки и долове, често с големи 
наклони и надлъжни профили [7]. 

Пресеченият и планинският характер на терена, 
петрографският състав, представен предимно от 
седиментни и изветрени метаморфни скали,  усиле-
ната паша в миналото, както и други комплексно 
действащи фактори са създали условия за 
развитие на интензивни ерозионни процеси в 
района на Кърджали. Тези процеси са довели до 
деградиране на огромни площи и до девастиране 
на местната горска растителност (Фиг.1).  

 

 
Фиг. 1. Ерозиран терен, който се възстановява чрез залесяване в ръчни тераси. 

Силно влошените условия на месторастене и 
на микроклимата в района са оказали лими-
тиращо въздействие за преживяването и 
възобновяването на местната растителност или 
на места по-слабо засегнати от ерозия, те са 
повлияли за превръщането й в нискостъблена и 
нископродуктивна. Това е наложило при 
създаване на противоерозионни култури да се 
направи внимателен подбор на дървесните 
видове за залесяване, чиито екологични 
изисквания в най-голяма степен отговарят на 
влошените условия на месторастене [1, 3]. От 
общата площ на горските култури в района на 
Кърджали (16820 ha), около 34 % (5820 ha) са с 
пртивоерозионна функция [7]. За залесяване на 
ерозираните земи в Кърджалийско са използвани 
предимно черен бор (Pinus nigra Arn.) и бял бор 
(Pinus sylvestris L.), по-малко топола (Populus ssp.), 

подходяща за заледяване във водосборите на 
поройни реки [9], както и акация (Robinia 
pseudoacacia L.), атласки кедър (Cedrus atlantica 
Endl.) и други видове (Фиг.2).   

Много са доказателствата, че горските 
култури играят ключова роля при възстановяване 
на горските екосистеми [14]. В сравнение с 
монокултурите, смесените горски култури са по-
устойчиви, по-адаптивни и по-добре подпомагат 
възстановяването на по-голямо видово 
разнообразие [13]. Силно влошените условия на 
месторастене в района на Кърджали обаче са 
наложили създавaне главно на монокултури, 
като почвоподготовката включва предимно 
ръчни тераси и гъстота от 3300 до 6600 бр/ha 
[2,4]. Успехът на противоерозионните залесява-
ния е резултат от изпълнението на лесовъдските 
мероприятия, които са повлияли за ограничаване 
на ерозията, подобряване на влажностния режим, 
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химичния и механичния състав на почвата и са 
създали предпоставки за възстановяване на 
местната растителност. Проучените опитни 
площи показват, че в културите, които са 
създадени на сравнително по-богати место-
растения се среща подраст предимно от зимен 
дъб (Quercus petraea Liebl.), благун (Quercus 
frainetto Ten.), цер (Quercus cerris L.), а в тези, 
които са създадени на по-бедни, сухи 
месторастения – мъждрян (Fraxinus ornus L.) и 
източен габър (Carpinus orientalis Lam.). Това 
показва, че противоерозионните култури са 
повлияли за преодоляване на факторите, които 
ограничават разпространението на местната 

горска растителност. В резултат на подобря-
ването на микроклимата и на растежните 
условия се възстановяват автохтонните дървесни 
видове. Наличието на дъбов подраст в противо-
ерозионните култури показва адаптивността на  
местната растителност и започналия процес на 
възстановяване на хабитатите.  

Изключителен е успехът в ограничаване на 
ерозията в поройните реки, които често са 
нанасяли огромни щети на имуществото, загуба 
на животни и дори загиване на хора. Пример за 
такъв успех е корекцията на р.Перперек – 23 км. 
(Фиг.3 и 4). 
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Фиг. 3. Река Перперек през 1956 г. 
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Фиг. 4. Река Перперек през 2009 г. 

Освен осигуряване на различни икономи-
чески и екологични ползи (производство на 
дървен материал, натрупване въглерод, защита 
на почвите и др.), при правилно стопанисване и 
управление, горските култури в дългосрочен 
план могат да допринесат за обогатяване на 
биологичното разнообразие чрез улесняване на 
естественото възобновяване. 

По отношение на ерозията трябва да се 
обърне внимание и на необработваемите 
земеделски земи [12, 15]. Обикновено те са заети 
от тревна и храстова растителност, която ги 
предпазва от ерозия, но те са с висока степен на 
пожарна опасност. Опожаряването им обаче, 
както и някои случаи на интензивни валежи, 
следвани от наводнения могат да са предпо-
ставка за възникване на ерозионни процеси, 
особено на стръмни склонове. Залесяването на 
тези земи може да има значителни 
противоерозионни, екологични и други функции 
и ползи.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В съчетание с изградените технико-
укрепителни съоръжения, противоерозионните 
култури в района на Кърджали са допринесли за 
силно ограничаване на ерозионните процеси. 
Успешното изпълнение на противоерозионната 

функция на културите, в голяма степен зависи 
от избора на дървесни видове за залесяване, 
особено на силно ерозирани терени, както и от 
последващите лесовъдски мероприятия в тях. 
Създадените култури от черен бор (Pinus nigra 
Arn.) и бял бор (Pinus sylvestris L.), както и 
различни видове и клонове тополи (Populus 
ssp.), използвани в поречието на реките бележат 
голям успех в овладяването на ерозионните 
процеси. Успешното противоерозионно залеся-
ване е довело до подобряване на влошените 
условия на месторастене и на микроклимата в 
района, и са създадени предпоставки за 
възстановяване на местната растителност.  
Наличието на подраст от различни видове дъб и 
други местни широколистни видове в 
културите, които са създадени на силно 
ерозирани терени показва, че в резултат на 
противоерозионниото залесяване и подобрените 
условия на месторастене, местната растителност 
успява да преодолее факторите, ограничаващи 
нейното възстановяване и разпространение, 
поради нейната устойчивост и адаптивност. 
Бъдещата лесовъдска дейност може да постигне 
по-устойчиви, по-адаптивни, с по-богато 
биологично разнообразие смесени насаждения 
чрез подпомагане на местната дървесна 
растителност.
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