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МАТЕРИАЛИ РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ  

РАЗДЕЛ "ХАРАКТЕРИСТИКА НА AБИОТИЧНИ ФАКТОРИ" (Т.1.8-1.11) - ПЪРВИ 
МОДУЛ 27-28.08.2014 Г., ГР. РАЗЛОГ  

ПО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН ЗА ПЕРИОДА 
2014-2023 ГОДИНА 

 

1.11. ПОЧВИ 

1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите 

Почвите на територията на НП Пирин са слабо проучени. За тях отсъства 
информация в основните източници, характеризиращи почвите в страната като 
монография „Почвите в България” (1960), Атлас на почвите в България (1998), 
монография „Реферативна база данни за почвите в България” (2009) и др. 

В Почвено-географското райониране на страната в „География на България” Нинов 
(2002) определя принадлежността на почвите от Пирин към  Средиземноморска почвена 
област, Рило-Пиринска провинция от пояса на кафявите и тъмноцветните горски почви. 
Авторът описва наличието и на регосоли. 

На основата на Държавна дигитална карта за почвената покривка и категориите 
земеделски земи в М 1:10000 (2000г.) в „План за управление на НП Пирин” (2004) на 
територията на НП Пирин е дефинирано присъствието на тъмноцветни горски почви – 
12905.4 ha, кафяви горски почви – 8053.0 ha, планинско-ливадни почви – 6962.0 ha и 
хумусно-карбонатни почви – 1721.9 ha. Тяхното разпространение е представено на фиг. 11  

 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

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

 

  

 
 
 
 

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

   

 

Фиг. 11. Разпространение на почвите в НП Пирин 
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Събрана е и информация от 17 почвени профила (ПУ 2004), чието обобщение 
позволява да се оценят следните по-важни характеристики по почвени типове: 

⇒ Кафяви горски почви (Dystric-Eutric Cambisos) 

На територията на парка са отделени 5315.3 ha кафяви горски почви тъмни, 2598.6 
ha кафяви горски почви преходни и 139.1 ha кафяви горски почви светли. Проведени са 
някои лабораторни изследвания, предимно върху кафяви горски почви тъмни и преходни, 
чиято дефиниция е извършена по националната класификация на почвите от 1980 г.. В 
литературата отсъства необходимата информация за дефинирането им като Dystric или 
Eutric на ниво вид почви по базовата класификация на почвите в страната (1992). 

⇒ Кафяви горски почви тъмни  

Характеризират се със силно кисела реакция (табл. 1.11.1.1), като само в един обект 
– отдел 345 г, реакцията на почвите е много силно кисела. Условията за хранене на 
растенията в такава среда се характеризират с понижено количество базични елементи, 
поради високата им мобилност и отмиване от валежните води. Благоприятен факт е 
повишаването на рН в С хоризонт при повечето от изследваните профили в границите на 
5.3-6.1, което е близко до оптималното неутрализационно ниво, което създава условия за 
запазване на редица елементи, в това число и базични, в границите на профилите. При 
много силно киселата почва - отдел 345 г, рН се запазва в много силно киселия спектър, 
поради което миграционна преграда за хранителните елементи в профила отсъства. 

Таблица 1.11.1-1 Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви тъмни (по ПУ, 2004) 
 

Отдел Хоризонт рН 
(Н2О) 

Хумус Общ N Орг.С/N 
%  

345 г А 4.5 7.24 0.148 28 
В 4.7 2.43 0.160 9 
С 4.8 0.116 0.113 1 

419 г А 5.0 5.43 0.132 24 
В 5.0 1.17 0.182 4 
С 5.5 0.29 0.160 1 

468 г А 5.3 2.86 0.140 12 
В 5.5 1.12 0.153 4 
С 5.5 0.29 0.113 1 

206 а А 5.5 8.05 0.149 31 
В 5.1 2.50 0.241 6 
С 5.3 1.31 0.203 4 

138 б А 5.6 4.47 0.173 15 
В 5.9 1.09 0.131 5 
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С 6.1 0.26 0.147 1 
137 а А 5.6 4.31 0.174 14 

В 6.0 0.86 0.154 3 
С 6.0 0.19 0.156 1 

132 б А 5.7 2.57 0.131 11 
В 5.8 1.00 0.131 4 
С 6.0 0.33 0.186 1 

145 б А 5.5 5.26 0.382 8 
В 5.6 1.02 0.164 4 
С 6.0 0.19 0.133 1 

147 г А 5.5 5.90 0.144 24 
В 5.5 0.84 0.129 4 
С 6.0 - 0.128  

Количеството на хумуса в А хоризонт е много високо. Преобладават стойности в 
диапазона 4.3%-8.0%, но в някои отдели – като 468 г и 132 б количеството му се оценява 
като средно. Във всички профили хумусно-акумулативният хоризонт е със средно по 
стойност съдържание на общ азот, което е относително ниско на фона на високото 
количество органично вещество в тези хоризонти. От това следват и някои ниски 
съотношения орг.С/N (8-15), които не са типични за заеманата от тези почви надморска 
височина (1200 m -1750 m). 

⇒ Кафяви горски почви преходни 

В таблица 1.11.1-2 са представени резултатите от анализите на кафяви горски 
почви преходни. 

Таблица 1.11.1-2.Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в кафяви 
горски почви преходни (по ПУ, 2004) 

Отдел Хоризонт рН 

(Н2О) 

Хумус Общ N Орг.С/N 

%  

466 е А 4.9 3.52 0.131 16 

ВС 4.9 2.38 0.133 10 

С 5.1 0.86 0.194 3 

213 а А 5.4 7.43 0.140 31 

В 5.7 2.22 0.227 6 
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С 5.4 0.48 0.167 2 

209 а А 5.4 11.49 0.154 43 

В 5.1 1.17 0.132 5 

С 5.0 0.66 0.162 2 

Активната почвена киселинност не се различава от тази при тъмните кафяви горски 
почви. В профила от отдел 466-е почвата е много силно кисела в А и в В хоризонти, а в 
останалите обекти е силно кисела. За почвения профил от отдел 209  е отчетено 
понижаване на рН в посока към почвообразуващите материали, което не е типичен 
случай. 

Съдържанието на хумус е високо и варира в границите на 3.5%-11.5%. За 
количеството на общия азот се установява известно несъответствие с профилното 
разпределение на органичното вещество в профилите, причините за което не са 
установени. 

В границите на парк „Пирин” се намират 2 пробни площи от мрежата за 
широкомащабен мониторинг на горските екосистеми в страната, който се изпълнява в 
рамките на Международната кооперативна програма (МКП-Гори) „Оценка и мониторинг 
на влиянието на замърсения въздух върху горите”. В зоната на разпространение на 
кафявите горски почви, обект на наблюдение в тази мрежа е почва от м. Туричка черква, в 
насаждение от бял бор, при надморска височина 1490 m. Почвообразуващата скала е 
гранит.    

⇒ Характеристика на мъртвата горска постилка (МГП) 

Почвената повърхност е покрита от мъртва горска постилка тип moder. Значителна 
част от постъпващото на повърхността органично вещество се намира в неразложено и 
полуразложено състояние на повърхността на минералната почва. Реакцията на 
постилката е силно кисела, като с най-висока киселинност се характеризира свежият опад 
(рН варира в границите 4.9-5.5). Съдържанието на орг.С във фрагментираният слой се 
оценява като средно, а в по-долу лежащия слой, под влияние на напредващо разлагане 
количеството му нямалява до ниско (табл. 1.11.1.3). Постилката е бедна на азот. 
Съотношението орг.С/N в хумифицирания слой е 29, което е средна по величина стойност 
(по критерии на Vanmechelen et al, 1997) и според  скалата на Gundersen (1998)   показва 
наличието на умерен риск от отмиване на нитрати от МГП в процесите на разлагане на 
органичното вещество. Постилката е със средно съдържание на калий и ниско на калций и 
магнезий. 
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Таблица №. 1.11.1-3 Съдържание на макроелементи в мъртва горска постилка в 
кафява горска почва, м. Туричка черква (по Грозева и др., 2005) 

Слой N C K Ca Mg 

g.kg-1 mg.kg-1 

OF 10.8 355.1 1530 2079 132 

OH 5.6 162.4 2091 1235 577 

Съдържанието на по-важни микроелементи в мъртвата горска постилка е 
представено в табл. 1.11.1-4. Количеството и на четирите метала е повишено спрямо фона, 
установен за европейските гори (ICP-Forest and ICP-IM, 2002). Резултатите не се 
различават от получените от европейската мрежа за мониторинг на почвите в горските 
екосистеми. Счита се,  че повишено съдържание на тежки метали в постилката отразява 
приноса на   атмосферните отлагания на територията на континента (Vanmechelen et al., 
1997). 

Таблица №. 1.11.1-4. Съдържание на микроелементи в мъртва горска постилка в 
кафява горска почва, м. Туричка черква (по Грозева и др., 2005) 

Слой 
Cu Pb Zn Cd 

mg.kg-1 

OF 5.4 26.8 30.4 0.9 

OH 13.7 20.1 69.3 0.6 

 

⇒ Характеристика на почвата 

Механичният състав на повърхностния почвен слой се оценява като песъчливо-
праховит. Съдържанието на глина в него e 4.1%, на прах – 24.6% и на пясък – 71.3 %. 
Съотношението между механичните фракции показва много слабо глинообразуване и 
превес на химично неактивни или много слабо активни фракции, които са предпоставка за 
ниско съдържание на хранителни елементи в почвата. Високото количество пясък и прах 
са препятствие и за развитие на устойчива структура, с която се свързват водния, 
въздушния и топлинния режим на почвата. 

Активната почвена киселинност в повърхностните 20 cm варира в границите на 5.5-
5.6. Почвата е средно кисела. Обменната киселинност – рНCaCl2 е 4.7-4.9, което съгласно 
критериите на Ulrich (1983) показва, че буферността й се реализира чрез обмен на 
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протоните от базични катиони. Буферният капацитет й е относително нисък и е  
предпоставка за вкисляване и обедняване на почвата на базични елементи. 

Съдържанието на орг.С (18.4 g.kg-1) и общ азот (0.9 g.kg-1)  в повърхностния 10 cm 
почвен слой е ниско, като в слой 10-20 cm количествата им рязко намаляват, съответно на 
1.2 g.kg-1 и 0.3 g.kg-1. Съотношението орг.С/N е 20,  оценява се като ниско и е израз на 
относително бързото разлагане на органичното вещество при посочената по-горе 
надморска височина. Проучвания на Теохаров и др. (2009) показват, че при кафявите 
горски почви типът хумус варира от фулватен, до хуматно-фулватен или фулватно-
хуматен. В някои профили от територията на парка се установява изнасяне на органично 
вещество в дълбочина и наличие на промени в почвообразувателния процес в посока към 
оподзоляване. Това намалява възможностите на почвите за съхраняване на въглерод, 
което в условията на промени в климата има особено голямо значение. Изследванията 
обаче е в това направление, по отношение почвите в Пирин са ограничени. 

Съотношението [орг.С/общ N (МГП) ]/[ орг.С/общ N (повърх. мин.слой)] е 1.45. За  
европейските гори стойностите на това съотношение се използват като индикатор за 
влиянието на азотните отлагания върху почвите (Vanmechelen, et al., 1997). Получената 
стойност показва, че тя е резултат от естествено протичащи процеси. По прогнозни данни 
се счита, че до 2020 година критичните натоварвания с азот ще бъдат превишени в повече 
от 50% от територията на континента, а това поставя като актуален въпроса за нарушаване 
баланса на хранителните вещества, особено остро при бедните почви. Последиците са 
насочени  към  повишаване чувствителността на дървесните видове към абиотични и 
биотични повреди (ICP Forest, 2012). Изследваните почви  не показват признаци на  
насищане с азот от атмосферните отлагания. 

В таблица 1.11.1-5 са представени резултати за съдържание на някои тежки метали 
в повърхностните почвени слоеве на разглежданата кафява горска почва. 

Таблица №. 1.11.1-5. Съдържание на микроелементи в  кафява горска почва, м. 
Туричка черква (по Грозева и др., 2005) 

Слой 
Cu Pb Zn Cd 

mg.kg-1 

0-10 13 19 35 0.5 

 

Изследваните метали са в ниски концентрации, с изключение на кадмия. 
Количеството му се оценява като средно. Елементът е силно подвижен и лесното му 
усвояване от растенията в случая се проявява чрез установените стойности  в мъртвата 
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горска постилка, в която те са по-високи от тези в минералната почва. Това подсказва 
възможност за усвояване на повишено количество кадмий от различни растителни видове. 

Тъмноцветни горски почви (Umbiric Cambisols) 

 Резултатите от извършени анализи на тъмноцветните горски почви (ПУ, 2004) са 
представени в табл. 1.11.1.6. Тяхната реакция е предимно много силно кисела и се запазва 
такава в цялата дълбочина на профилите, което определя почвите като транзитна зона за 
редица елементи. При тези условия количеството на постъпващото в почвите органично 
вещество е с повишена роля като източник на хранителни елементи, предвид слабото 
глинообразуване в условията на  високопланския климат. 

Таблица 1.11.1-6 Реакция на почвения разтвор, съдържание на хумус и общ азот в 
тъмноцветни горски почви (по ПУ, 2004) 

Отдел Хоризонт рН 
(Н2О) 

Хумус Общ N Орг.С/N 

%  

316 а А 3.9 9.41 0.113 48 

В 4.2 1.84 0.219 5 

С 4.8 0.43 0.143 2 

345 д А 4.7 8.83 0.131 39 

В 4.5 2.91 0.113 15 

С 4.8 1.31 0.131 6 

361 г А 4.6 10.19 0.134 44 

В 4.9 1.43 0.134 6 

С 4.9 4.43 0.114 23 

478 е А 5.4 7.83 0.138 33 

В 5.3 4.69 0.203 13 

С 5.7 1.29 0.192 4 

 

Количеството на хумуса е много високо. В почвите протича процес на акумулация 
на органично вещество, който  може да бъде оценен и по съотношенията орг.С/N. Те са 
високи в почвата от отдели  345- д, 478- е и 456- б и много високи в – 316 -а и 361-г. 
Разлагането на органичното вещество и освобождаването на азот протичат бавно, което е 
предпоставка за запазване на активното почвено плодородие, чрез ограничаване на 
отмиването на хранителни елементи  извън пределите на профилите. 
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В направените морфологични описания отсъства информация за дефинирането им 
на ниво почвен вид. 

В зоната на разпространение на тъмноцветните горски почви, обект на наблюдение 
в мрежата за мониторинг на горските екосистеми в страната е почва от м. Икрище, в 
насаждение от бял бор, при надморска височина 1670 m (МКП Гори). Почвообразуващата 
скала е мраморизиран варовик.    

⇒ Характеристика на мъртвата горска постилка (МГП) 

Почвената повърхност е покрита с мъртва горска постилка тип moder, в чийто 
морфологичен строеж се различават 3 слоя. Разлагането протича бавно, а процесите на 
акумулация на органично вещество върху почвената повърхност проличават от 
послойната промяна в нейната маса - свежият опад е с маса 0.38 kg.m2, фрагментирания – 
с 0.93 kg.m2 и хумифицирани – с 1.61 kg.m2. Реакцията на постилката е силно кисела, като 
с най-висока киселинност и при тъмноцветните горски почви се характеризира свежият 
опад (рН варира в границите 4.9-5.4). 

Съдържанието на орг.С във фрагментирания и в хумифицирания слой се оценява 
като средно (табл. 1.11.1-7). Постилката е бедна на азот. Съотношението орг.С/N в 
хумифицирания слой е високо (по критерии на Vanmechelen et al, 1997) – достига 36 и 
според  скалата на Gundersen (1998)  показва наличието на нисък риск от отмиване на 
нитрати от МГП в процесите на разлагане на органичното вещество. Постилката е със 
средно съдържание на калий и ниско на калций и магнезий. 

Таблица №. 1.11.1-7 Съдържание на макроелементи в мъртва горска постилка в 
тъмноцветна горска почва, м. Икрище (по Грозева и др., 2005) 

Слой 
N C K Ca Mg 

g.kg-1 mg.kg-1 

OF 10.8 396.3 10.53 1643 218 

OH 8.7 313.9 1345 1512 289 

Съдържанието на по-важни микроелементи в мъртвата горска постилка е 
представено в табл. 1.11.1-8. Количеството на медта е в границите на фоновото ниво, а на 
олово, цинк и кадмий е по-високо от фона установен за европейските гори (ICP-Forest and 
ICP-IM, 2002). Резултатите и за тези почви не се различават от получените в европейската 
мрежа за мониторинг на почвите в горските екосистеми. При тълкуването на данните 
обаче, следва да се има предвид ниското количество на металите в повърхностните 
почвени слоеве. То  е показателно за висока акумулация на метали в растенията в много 
силно кисела среда, от където следва обогатяването на постилката, но не и на замърсяване. 
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Таблица №. 1.11.1-8. Съдържание на микроелементи в мъртва горска постилка от 
тъмноцветна горска почва, м. Икрище (по Грозева и др., 2005) 

Слой 
Cu Pb Zn Cd 

mg.kg-1 

OF 4.7 20.1 30.4 0.4 

OH 5.8 26.8 49.0 0.6 

 

⇒ Характеристика на почвите 

Анализът на повърхностните почвени слоеве показва, че техният механичен състав 
не се различава от този на кафявите горски почви. Той е  песъчливо-праховит. 
Съдържанието на глина в него e 8.2 %, на прах – 16.4 % и на пясък – 75.4 %. 
Съотношението между механичните фракции потвърждава много слабото 
глинообразуване и доминирането на химично неактивни или много слабо активни 
фракции.  Механичният състав е предпоставка за ниско съдържание на хранителни 
елементи в почвата.  

Активната почвена киселинност в повърхностните 20 cm варира в границите на 5.4-
5.5. Почвата е средно кисела. Обменната киселинност – рНCaCl2 е 4.6-4.7, което съгласно 
критериите на Ulrich (1983) показва, че буферността й се реализира чрез обмен на 
протоните с базични катиони. Буферният й капацитет е относително нисък и е  
предпоставка за вкисляване и обедняване на почвата на базични елементи. 

Съдържанието на орг.С (9.8 g.kg-1) и общ азот (0.5 g.kg-1)  в повърхностния 10 cm 
почвен слой е ниско, като в слой 10-20 cm количествата им намаляват, съответно 7.3 g.kg-1 
и 0.4 g.kg-1. Съотношението орг.С/N е 20 и както при кафявите горски почви  отразява 
относително бързото разлагане на органичното вещество. 

Съотношението [орг.С/общ N (МГП) ]/[ орг.С/общ N (повърх. мин.слой)] се изчислява на 
1.80 и като индикатор за влиянието на азотните отлагания върху почвите в горските 
екосистеми (ICP Forest, 2012) показва, че е резултат от естествено протичащи процеси.  

В таблица 1.11.1-9 са представени резултати за съдържание на някои тежки метали 
в повърхностните почвени слоеве на разглежданата тъмноцветна горска почва. 
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Таблица №. 1.11.1-9 Съдържание на микроелементи в  тъмноцветна горска почва, м. 
Икрище (по Грозева и др., 2005) 

Слой 
Cu Pb Zn Cd 

mg.kg-1 

0-10 2.6 8.3 23.5 0.3 

Съдържанието на мед в почвата е много ниско, а на олово, цинк и кадмий – ниско. 
Въпреки отсъствието на  информация за количествата на подвижните форми на металите, 
може да се направи извода, че повишените количества тежки метали в изследваната 
кафява и тъмноцветна горска почва се дължат на естествени процеси, а не на атмосферни 
отлагания. Високата киселинност обуславя наличието на повишени количества лесно 
достъпни за растенията форми на металите, чрез които постилката се обогатява. 

⇒ Планинско ливадни почви (Modic Cambisols) 

Те заемат билните части на парка, над горната граница на гората, където се срещат 
и в комплекси с тъмноцветните горски почви. В литературата не се открива информация 
за строежа на почвения им профил, както и за по-важни физико-химични свойства и 
химичен състав. 

⇒ Хумусно-карбонатни почви (Rendzinas) 

Разпространени са северозападно от река Бъндерица, в близост до м. Предела, (ПУ, 
2004). Профилът им е маломощен и варира в границите на 20 cm - 50 cm. Състои се от 
хумусно-акумулативен хоризонт, разположен непосредствено върху карбонатни 
почвообразуващи скали. Почвеният материал в него е тъмно оцветен, поради високото 
съдържание на хумус 7%-15%. Активната почвена киселинност е 6-6.7.2. От 
представените в ПУ 2004 г. данни може да се направи заключението, че почвите се 
отнасят към вид Haplic. 
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1.11.2. Почвени процеси 

1.11.2.1. Проучване и описание на местата с възникнали ерозионни процеси (вид и 
степен), в това число и териториите  отдадени на концесия 

В План’04  въз основа на данните от инвентаризацията от 1993г. са посочени 
ерозирани терени върху обща площ 0 ха(0,6%) от горите на парка - отдели и подотдели: 52 
„б”; 53 „б”; 39 „а”, „б”, „в”; 329 „а”; 419 „в”; 438 „а”. 

Настоящата оценката за ерозионните процеси на територията на НП Пирин е 
направена при проучванията за инвентаризацията на горските и земеделските територии 
през юли-септември 2014г., като за  определяне на площната ерозия е използвана Скалата 
за степените на ерозираност и връзката им с почвените показатели – Приложение 4 от 
Класификационната схема на типовете горски месторастения в Р България, 2011г. 

При извършване на теренните проучвания бяха установени ерозирани терени върху 
000, 0 ха(0,0%) от горите - отдели и подотдели: …. Терените в тези подотдели вероятно са 
заети от относително гъсти насаждения (пълнота 0,5-0,7) с добър противоерозионен ефект. 

Забележка: Понастоящем се провежда инвентаризация на горските и безлесни 
територии – след завършването им ще бъде изяснена и оценена окончателно 
ерозионната обстановка на територията на Парка. 

В таблица № 1.11.2-1  ще бъде представено разпределението площите по степени 
на ерозираност. 

Таблица № 1.11.2-1  Разпределение на общата площ по видове гори и степени на 
ерозираност 

Вид гори Неер
оз. 

I II III IV V Всичк
о 

Средн
о 

Иглолистни         
Широкол.висок.         
Изд.превръщане         
Голи площи         
Всичко         
%       100.0  

 

Площите с площна ерозия и местата с линейна ерозия са представени на Картата на 
типовете почва в М 1:100 000.  
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1.11.2.2.Съществуващи протовоерозионни съоръжения и състояние 

В териториите от Парка отдадени на концесия през 2014г. са извършените 
специализирани проучвания на ерозионните процеси (вид и степен на ерозията, като беше 
установено): 

 

Площна ерозия. 

 След освобождаване на дървесната растителност и формирането на ски-писти или 
просека за лифт в Ски-зона Банско и Добринище в тези терени постепенно естествено се 
настанява тревна, храстова или дървесна растителност. Върху ски-пистите се развива 
вторична тревна растителност на мястото на коренната горска растителност. 
Представляват тревни формации (Agrostideta capillaries, Nardeta strictae и др.) на мястото 
на гори от смърч (Picea abies (L.) Karst.), бял бор(Pinus sylvestris L.) и бяла мура(Pinus 
peuce Griseb.). които се определят се като природно местообитание с код 4060 Алпийски 
и бореални ерикоидни съобщества. 

В резултат на затревяване в ерозирани участъци от ски-писти  №№ 2, 3, 4, 5, 5А, 
5Б, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 15 и 16  в „Ски зона с център гр. Банско - ПР „Вихрен” от 
концесионера на Ски зоната „ЮЛЕН”АД и заедно с естествено настанилата се тревна 
растителност е постигнато тревно покритие с различна плътност в зависимост от 
микроклиматичните условия. В площите с изкуствено затревяване се наблюдава покритие 
на тревната растителност 90 или 100%, с формиран чим 40 или 50% от площта, съответно 
при ски-писти №№ 7,15 и 16.  

Върху сравнително малка част от ски-пистите (не повече от 14 % от площта им) 
съществува заплаха за развитие на площна и линейна ерозия (Сн.1), тъй като терените са 
слабо затревени(от 0 до 30%). Заплахата от ерозия е не само заради незначителната тревна 
покривка, но и поради големите наклони на пистите –  обикновено над 10º. 
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Сн.1: Средната част на„Ски-писта 11” - Платото (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 

През периода 2003-2014г. от ЮЛЕН АД е извършена непрекъснато дейност за 
борба срещу ерозията върху ски-пистите в района на концесията на ски зона Банско: 

 Ежегодно е извършвано затревяване(средногодишно около 9.0 ха) на 
ерозираните участъци от ски-пистите. Прилагано е сеене чрез хидропосев на 
тревното семе и тор и мулчиране посева със слама или сено. Хидропосева е 
покриван с 3-4 см сено или слама слепени с органично лепило. Тревната смеска 
прилагана при затревяване на ски-пистите във високите части на планината 
съдържа червена власатка (Festuca rubra rubra) – 15%, черна власатка (Festuca 
nigrecens) – 35%, овча власатка(Festuca ovina) – 10%, ливадна тимотейка (Phleum 
pratenze) – 5%,  пасищен райграс (Lolium perenne) – 5%, алпийска ливадина (Poa 
alpina) – 5% и др. На сн. 2 е показана зачимена ски-писта. 

 

Сн.2: „Старата писта 7” (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 
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 На стръмните участъци (над 10º)  по ски-пистите са изграждани валове-

канавки  с наклон по склона 5-10% за безопасното им поемане от почвата или 
отвеждане на дъждовните и снежните води (сн. 3) към колекторите. Резултатите са 
много добри, като в голямата си част ски-пистите са затревени и защитени по този 
начин срещу с ерозия. 

 

 
Сн.3: „Томба” – изпълнени изпълнени валове-канавки  (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 

 
 На много участъци върху ски-пистите са изградени основни канавки-

колектори (сн. 4) с обща дължина 2.3 км, които отвеждащ оттеклите води 
безопасно към хидрографската мрежа ски зоната.  

 

 
Сн.4: Канавка-колектор, пресичаща ски-писта „Томба” (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 
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 В основата на стръмни скатове (откоси) на места са направени стени от 
суха каменна зидария с общ обем 580 куб.м, като между камъните са вкоренявани 
резници от ива (сн. 5 и сн. 6).  

 

  
Сн.5: Суха каменна зидария при долна станция на  лифт „Бъндеришка поляна-Старата 
писта” (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 

 

 

 
Сн.6: Суха каменна зидария при долна станция на лифт „Бъндеришка поляна-Междинна 
станция” (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 
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 Извършено е строителство на сандрачни баражи (сн. 7) в дерето под ски-
писта Томба. Формираната дълбока ровина през 2004/2005г. е укрепена и 
линейната ерозия тук е преустановена. 

 
 По ръба на писта „Томба” е изградена подпорна стена см дължина 75 м за 

укрепяване на пистата изградена от обли трупи ф 18-25 см от черен бор (сн. 8). В 
челната страна на подпорната стена са вкоренени резници от ива за допълнително й 
укрепяване на откоса след загниването на трупите.   

 

 
 Сн.7 Двустенен дървен бараж – ровината под писта „Томба” (сн. инж. И. Хаджиев, 
септември 2011г.) 

 

 
Сн.8 Подпорна стена  под писта „Томба” (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 
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 На р. Бъндерица в м. Бъндеришка поляна е изградена корекция с 

дължина 0.15 км за защита на водоема, стените на която са построени от габиони 
(сн. 9).   

 

 
Сн. 9: Едностранна корекция  р. Бъндерица преди моста (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 

В долния край на корекцията се наблюдава подкопаване на радието (сн. 10), като 
при обилни валежи е възможно понижаване на ерозионната основа пред радието, 
заобикалянето му и при това е вероятно пропадане и разрушаване на началото на 
корекцията. За предпазване на корекцията е необходимо изграждане на защитно 
съоръжение в началото и. 

  
Сн. 10: Продълбаване на дъното на  р. Бъндерица (сн. инж. И. Петров, юли 2014г.) 
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На ски-път 1–участък 3 (Сн.11) е изградена подпорна стена от габиони за защита на 
откоса срещу свличане или срутване. На много места габионите са повредени от срутени 
едри камъни. ЮЛЕН АД е възложил и е изработен проект за укрепяване на откоса с 
анкерирани дървени подпорни стени и укрепващи геомрежи.   

 

 
Сн. 11: Откос на Ски-писта 1 на  (сн. инж. И. Хаджиев, септември 2013г.) 

В заключение следва да се отбележи, че с прилагането на описаните укрепителни 
съоръжения и техниките на затревяване се наблюдава в последните години по-сигурно и 
добро вписване на ски-пистите и лифтовете към ладшафта на НП „Пирин”. 

1.11.2.3.Натрупване, хумификация  минерализация на органичните вещества в 
почвите 

На територията на парка основна роля за запазване на биоразнообразието играе 
почвата и почвеното органично вещество. Почвеното органично вещество определя важни 
функции на почвената система като структура и стабилност, почвено плодородие и 
капацитет на влагозадържане. То е определящо за поддържането на почвените функции и 
ограничаване на почвената ерозия, запазване на продуктивните качества на почвата и 
предотвратяване разпространението на замърсителите от почвите към водите (Филчева, 
2007).  Намаляването на почвеното органично вещество води до деградация на почвите, 
загуба на почвени функции и почвено плодородие и засилване процесите на ерозия и 
дезертификация. 

В смисълът на горното са разгледани процесите на натрупване, хумификация, 
разлагане и минерализация на органичното вещество в почвите от територията на НП 
„Пирин”. 
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А. Хумусно съдържание и киселинност 

На база резултати от почвени анализи, представени в ПУ на НП „Пирин” (2004 г.) е 
направена оценка и класификация на почвите по хумусно съдържание (Пенков, 1996). 
Установено е значимо разнообразие, представено от: 

 Кафяви горски тъмни 

По данни от ПУ (2004) при  кафявите горски почви преобладава участието на тези 
с бедно хумусно съдържание (0,37 % ± 0.26) – 34,6%; следвани от малко хумусните (1,12% 
± 0.10) – 23%; средно хумусните почви  (2,59% ± 0.16) – 15,4%; богато хумусните почви 
(5,53% ± 0.27) – 11,54%; почвите с обилно хумусно съдържание  (7,69% ± 0,40) – 7,7,0% и  
хумусните почви  (4,39% ± 0.08) – 7,69%. Резултатите са представени в таблица 1.11.2.3-1 
и фиг. 1.11.2.3-1. 

Таблица 1.11.2.3-1. Квалификационна схема за преценка на хумусното съдържание на 
кафяви горски почви – тъмни от територията на НП „Пирин”  

Бедно 
хумусни (до 

1%) 

Малко хумусни 
(1-2%) 

Средно 
хумусни (2-

4%) 

Хумусни 
(4-5%) 

Богато 
хумусни (5-

6%) 

Обилно 
хумусни 
(над 6%) 

0.37±0.26 1.12±0.10 2.59±0.16 4.39±0.08 5.53±0.27 7.69±0.40 

34.62 23.08 15.38 7.69 11.54 7.69 

Забележка: 0.37±0.26* Средноаритметична стойност и стандартно отклонение 

 
Фиг. 12. Хумусно съдържание и процентно разпределение на кафявите горски 

почви-тъмни с различно съдържание на хумус 
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 Кафяви горски преходни 

По данни от ПУ (2004) при кафявите горски почви преходни преобладава 
участието на почвите с бедно и средно хумусно съдържание, съответно -  (0,67 % ± 0.16) – 
33,3% и (2,71± 0.58) – 33,3%; следвани от почвите с обилно хумусно съдържание  (9,46% ± 
2,03) – 22,2% и малко хумусните (1,17%) – 11%; Няма богато хумусни и хумусни  почви.  
Резултатите са представени в таблица 1.11.2.3-2  и фиг. 1.11.2.3-2. 

Таблица 1.11.2.3-2 Квалификационна схема за преценка на хумусното съдържание на 
кафяви горски почви – преходни от територията на НП „Пирин”  

Бедно 
хумусни (до 

1%) 

Малко 
хумусни (1-

2%) 

Средно 
хумусни (2-

4%) 

Хумусни 
(4-5%) 

Богато 
хумусни (5-

6%) 

Обилно 
хумусни 
(над 6%) 

0.67±0.16 1.17 2.71±0.58 - - 9.46±2.03 

33.33 11.11 33.33  -  - 22.22 

 

 

Фиг. 13. Хумусно съдържание и процентно разпределение на кафявите горски 
почви-преходни с различно съдържание на хумус 

 Тъмноцветни  горски  

По данни от ПУ (2004) при тъмноцветните горски почви преобладава равното 
участие на малко и обилно хумусните, съответно -  (1,47 % ± 0.22) – 33,3% и (9,07± 0.86) – 
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33,3%; следвани от хумусните  почви (4.56±0.13) – 16,67%  и бедно и средно хумусните 
почви. Няма богато хумусни почви. Резултатите са представени в таблица 1.11.2.3-3   и 
фиг. 1.11.2.3-3 

Таблица 1.11.2.3-3 Квалификационна схема за преценка на хумусното съдържание на кафяви 
горски почви – преходни от територията на НП „Пирин”  

Бедно хумусни 
(до 1%) 

Малко 
хумусни (1-

2%) 

Средно 
хумусни (2-

4%) 

Хумусни (4-
5%) 

Богато 
хумусни (5-

6%) 

Обилно 
хумусни (над 

6%) 

0.43 1.47±0.22 2.91 4.56±0.13   9.07±0.86 

8.33 33.33 8.33 16.67   33.33 

 

 
Фиг. 14. Хумусно съдържание и процентно разпределение на тъмноцветни горски 

почви с различно съдържание на хумус 

Няма данни за планинско ливадните почви. 

Б. Профилно разпределение на органичното вещество  

 Кафяви горски  

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

Профилното разпределение на органичното вещество при кафяви горски почви е 
представено на фиг. 15 и фиг. 16. 

 Тъмноцветни  горски  

Климатичните условия, при които са формирани тъмноцветните горски почви се 
характеризират със значително по-слаба интензивност на минерализацията на 
растителните остатъци, поради което органичното вещество е в значително количество. 
Профилното разпределение на органичното вещество при тъмноцветни горски почви е 
представено на фиг. 15. 

 

 

Фиг. 15. Профилно разпределение на органичното вещество в кафяви горски тъмни 
почви 
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Фиг. 16. Профилно разпределение на органичното вещество в кафяви горски 
преходни почви 

 

Фиг. 17. Профилно разпределение на органичното вещество в тъмноцветни горски 
почви 

В. Съдържание на общ азот 

Направена е оценка и класификация на почвите по съдържание на общ азот 
(Пенков, 1996). Установено е значимо разнообразие, представено от: 

 Кафяви горски тъмни 

При кафявите горски почви – тъмни съдържанието на общ азот е аналогично на 
съдържанието на хумус -  преобладават почвите със средна запасеност с общ азот (0,15 % 
± 0.02) - 88,5%; следвани от почви с голяма запасеност (0,22% ± 0.03) – 7,7% и много 
голяма запасеност – 3,8%. Резултатите са представени в таблица 1.11.2.3-4.  

Таблица 1.11.2.3-4. Квалификационна схема за преценка на съдържанието на общ азот в 
кафяви горски тъмни почви от територията на НП „Пирин” 

Средна (0.10 -
0.20%) 

Голяма (0.2-
0.25%) 

Много голяма (0.25-
0.3%) 

0.15±0.02 0.22±0.02 0.382 

 

 

http://www.ope.moew.government.bg/
mailto:info@proles.bg


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
 „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.“ 

www.ope.moew.government.bg 
 

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

 

  

 
 
 
 

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

 Кафяви горски преходни 

Преобладават почвите със средна запасеност с общ азот (0,15 % ± 0.02) - 88,9%; 
следвани от почви с голяма запасеност (0,23%) – 11,1%. Резултатите са представени в 
таблица 1.11.2.3-5. 

Таблица 1.11.2.3-5. Квалификационна схема за преценка на съдържанието на общ азот 
в кафяви горски преходни почви от територията на НП „Пирин” 

Средна (0.10 -0.20%) Голяма (0.2-0.25%) 

0.15±0.02* 0.227 

88.9** 11.1 

Забележка: 0.15±0.02* - Средноаритметична стойност и стандартно отклонение; 
88.9%** - Процент на срещаемост 

 Тъмноцветни  горски  

Преобладават почвите със средна запасеност с общ азот (0,15 % ± 0.02) - 88,9%; 
следвани от почви с голяма запасеност (0,23%) – 11,1%. Резултатите са представени в 
таблица 1.11.2.3-6 и фиг. 18. 

Таблица 1.11.2.3-6. Квалификационна схема за преценка на съдържанието на общ 
азот в тъмноцветни горски почви от територията на НП „Пирин” 

Средна (0.10 -0.20%) Голяма (0.2-0.25%) 

0.13±0.02* 0.21±0.01 

83.3** 16.7 

Забележка: 0.13±0.02* - Средноаритметична стойност и стандартно отклонение; 
83.3%** - Процент на срещаемост 
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Фиг. 18. Процентно разпределение на тъмноцветни горски почви от 
територията на НП „Пирин” по степен на запасеност с общ азот 

Г. Съотношение С:N 

Процесите на акумулация на органичното вещество и степента на неговото 
разлагане са проследени чрез съотношението С:N. В зависимост от стойностите на 
съотношението C:N почвите от територията на НП „Пирин” се разделят на две групи 
(табл. 1.11.2.3-7): 

- I група – почви с относително ниски стойности на съотношението между 
органичния въглерод и общия азот (C:N ≤ 13), което е индикатор за относително 
бързото разлагане на органичното вещество и нормалното протичане на 
минерализационните процеси. Срещат се при 66% от изследваните почви; 

- II група – почви с високи стойности на съотношението между органичния 
въглерод и общия азот (C:N ≥ 13), което е индикатор за забавено протичане на 
минерализационните процеси и акумулация на органичното вещество. Срещат се при 34% 
от изследваните почви. 
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Таблица 1.11.2.3-7. Съотношение С:N в почви от територията на НП „Пирин” (по 
резултати от ПУ НП ”Пирин”, 2004) 

Отдел, 
подотдел 

Хоризонт рНН2О Орг. С, % Общ азот, 
% C:N Група 

316а 

А 3.9 5.46 0.113 48.3 II 

В 4.2 1.07 0.219 4.87 I 

С 4.8 0.25 0.143 1.74 I 

345г 

А 4.5 4.2 0.148 28.38 II 

В 4.7 1.41 0.16 8.81 I 

С 4.8 0.07 0.113 0.6 I 

345д 

А 4.7 5.12 0.131 39.1 II 

В 4.5 1.69 0.113 14.94 II 

С 4.8 0.76 0.131 5.8 I 

419г 

А 5 3.15 0.132 23.86 II 

В 5 0.68 0.182 3.73 I 

С 5.5 0.17 0.16 1.05 I 

361г 

А 4.6 5.91 0.134 44.11 II 

В 4.9 0.83 0.134 6.19 I 

С 4.9 2.57 0.114 22.54 II 

466е 

А 4.9 2.04 0.131 15.59 II 

ВС 4.9 1.38 0.133 10.38 I 

С 5.1 0.5 0.194 2.57 I 

478е А 5.4 4.54 0.138 32.91 II 
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В 5.3 2.72 0.203 13.4 II 

С 5.7 0.75 0.192 3.9 I 

468г 

А 5.3 1.66 0.14 11.85 I 

В 5.5 0.65 0.153 4.25 I 

С 5.5 0.17 0.113 1.49 I 

456б 

А 6.3 5.58 0.163 34.23 II 

В 7.2 1.46 0.14 10.44 I 

С 7.2 0.4 0.149 2.69 I 

206а 

А 5.5 4.67 0.149 31.34 II 

В 5.1 1.45 0.241 6.02 I 

С 5.3 0.76 0.203 3.74 I 

213а 

А 5.4 4.31 0.14 30.78 II 

В 5.7 1.29 0.227 5.67 I 

С 5.4 0.28 0.167 1.67 I 

209а 

А 5.4 6.66 0.154 43.28 II 

В 5.1 0.68 0.132 5.14 I 

С 5 0.38 0.162 2.36 I 

138б 

А 5.6 2.59 0.173 14.99 II 

В 5.9 0.63 0.131 4.83 I 

С 6.1 0.15 0.147 1.03 I 

137а 
А 5.6 2.5 0.174 14.37 II 

В 6 0.5 0.154 3.24 I 
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С 6 0.11 0.156 0.71 I 

132б 

А 5.7 1.49 0.131 11.38 I 

В 5.8 0.58 0.131 4.43 I 

С 5.6 0.19 0.186 1.03 I 

145б 

А 5.5 3.05 0.382 7.99 I 

В 5.6 0.59 0.164 3.61 I 

С 6 0.11 0.133 0.83 I 

147г 
А 5.5 3.42 0.144 23.77 II 

В 5.5 0.49 0.129 3.78 I 

 

Разпределението на съотношението при различните почвени типове е както следва: 

- Кафява горска тъмна – 77% - почви от I група; 23% - почви от II 
група; 

- Кафява горска преходна – 67% - почви от I група; 33% - почви от II 
група; 

- Тъмноцветна горска - 42% - почви от I група; 58% - почви от II група. 

Д. Буферност на почвата 

Буферността на почвата е определена на база количеството на хумуса като 
адсорбент и рН. По тези критерии почвите са групирани по съдържание на хумус на 
дълбочина 0-20 сm и рНН2О по следната схема: 

• 1 група – почви с рН>5 и хумус > 2% (силно буферни); 

• 2 група – почви с рН>5 и хумус < 2% (средно буферни); 

• 3 група – почви с рН<5 и хумус > 2% (слабо буферни); 

• 4 група – почви с рН<5 и хумус < 2% (много слабо буферни). 
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Това групиране на почвите, макар и условно, дава обща представа за буферните 
качества на почвите от територията на НП „Пирин”. 

На фигура 19. е показано разпределението на почвите по гореспоменатите 
критерии, откъдето се вижда, че има силноо преобладаване на почвите със силна буферна 
способност – 72 % над почвите със слаба буферна способност - 28 %.  

 

 

Фиг. 19. Процентно разпределение на почвите от територията на НП „Пирин” 
по буферност 

Разпределението на различните почвени типове по степен на буферност е както 
следва: 

- Кафява горска тъмна – 89% - почви от първа група; 11% - почви от 
трета група; 

- Кафява горска преходна – 67% - почви от първа група; 33% - почви 
от трета група; 

- Тъмноцветна горска - 50% - почви от първа група; 50% - почви от 
трета група. 
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