
ОЦЕНКА НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ТУНДЖА

В ПАРТНЬОРСТВО С УНИВЕРСИТЕТА НА ПЕРПИНЯН ФРАНЦИЯ

Пловдив

Септември 2008

инж. Гергана Георгиева

Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район



НАЧАЛОТО
ØСътрудничеството между Басейнова дирекция
Пловдив и Университета на Перпинян започва в
рамките на проекта “Аквафил” ( по европейската
програма Interreg IIIC), осъществяващ
диагностика на състоянието на река Тунджа и
притоците и отначало на територията на община
Сливен и разширяващ се с всяка изминала година и
обхващащ почти целия водосборен басейн.

ØТази година продължението на съвместната работа
е под формата на провеждане на годишните
стажове на трима френски студенти. Много
полезно е създаването на партньорство, обмяната
на знания и компетентност.
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НАЧАЛОТО

ØСътрудничеството между Басейнова дирекция
Пловдив и Университета на Перпинян започва в
рамките на проекта “Аквафил”, изучаващ
състоянието на реките на територията на община
Сливен и разширяващ се с всяка изминала година.

ØТази година продължението на съвместната работа
е под формата на провеждане на годишните
стажове на трима френски студенти



Характеризиране на типовете реки
Ø Според главните характеристики – енергия на течението
(наклон), геология и форма на речната долина,
обследваният участък от Тунджа – от язовир “Жребчево” до
с. Срем, попада в типа средно големи равнинни реки

Ø По-прецизно – навлиза се в подробности по отношение на
характеристиките и състоянието на голямото легло,
бреговете и малкото (основното) легло

Характеризиране на екологичното
състояние на реките



Екологично състояние

• Хидроморфологично състояние (  Ромен )

• Биологично състояние ( Пресилиа )

• Физико-химично състояние ( Симон )



МЕТОДОЛОГИЯ

Ø За определяне на хидроморфологичното
състояние бе избран методът “QUALPHY”, при
който се дават числени оценки на различни и
многобройни показатели, описващи строежа и
характерните особености на отделния хомогенен
участък от реката. Предварително са определени
диапазоните, в които варират стойностите и
тежестта на всеки показател.  Крайната оценка е
сумата от оценките на всички показатели и
варира от 100 за напълно естествено състояние
до 0 при напълно деградирано в резултат на
човешка дейност.



СТРУКТУРА НА МЕТОДА QUALPHY



ЕТАПИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА
ХИДРОМОРФОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ

Тип на обследвания участък

Средно големи равнинни реки

Разделяне на сегменти

22 сегмента

Тернни проучвания

Попълване на фишовете

Обработка на нформацията
Определяне на стойността на

коефициентите и изчисляване на
резултата



Ø Разделяне на реката на хомогенни по
своите характеристики участъци в
зависимост от границите на водните
тела, релефа, геологията, извитостта,
наклона, земеползването и наличието
и характера или пък липсата на
човешко въздействие върху реката.

ØИзточници:  ГИС –водни тела,
защитени територии, напречни
профили
Google Earth

ПЪРВА СТЪПКА





ЕКИПЪТ НА ТЕРЕН



ФИШЪТ



ФИШЪТ



ФИШЪТ



РЕЗУЛТАТИ И ТЪЛКУВАНЕ



РЕЗУЛТАТИ

СЪСТОЯНИЕ

81 - 100 Много добро

61 - 80 добро

41 - 60 средно

21 - 40 Лошо

0 - 20 Много лошо



ФЛОРАТА
• Крайречните гори по
поречието на р.Тунджа са
представени от следните
доминантни видове:
Populus alba(бяла топола),
Populus nigra(черна
топола), Salix sp.(върби),
Alnus glutinosa(елша),
Ulmus
minor(бряст),Fraxinus
excelsior(планински ясен) и
F.oxycarpa(полски ясен).

• В храстовия етаж участват
инвазивните американски
видове : Amorpha fruticosa
аморфа вид акация и Acer
negundo (американски
явор).



речна мида Unio pictorum. и инвазивния вид мида Зебра, под стената на язовир Жребчево
крив речен рак (Potamon ibericum)

Риби -местни видове за река Тунджа – речен кефал (Leuciscus cephalus), маришка мряна
(Barbus cyclolepis), уклейка (Alburnus alburnus), бабушка (Rutilus rutilus), кротушка (Gobio gobio),
горчивка (Rhodeus amarus), лешанка (Phoxinus phoxinus), малък щипок (Cobitis strumicae),
мраморно попче (Proterorhinus marmoratus), маришки морунаш (Vimba melanops),

костур(Perca fluviatilis).
4 интродуцирани вида – слънчева рибка (Lepomis gibbosus), гамбузия (Gambusia holbrooki),
псевдоразбора (Pseudorasbora parva), сребриста каракуда (Carassius gibelio). Интересно бе и
намирането и на вида речно попче (Neogobius fluviatilis) характерен за реките от

Черноморския басейн.
Като цяло регистрирания брой видове е голям (17 вида) имайки предвид използваните

уреди за риболов (кеп).
Херпетофауна Водна жаба, Червенокоремна бумка при с. Желю вовевода, Сирийска
чесновница, с. Окоп (ларва), Тритон (Triturus sp.) с. Гавраилово (ларва), Жълтоуха и Сива
водна змия, Смок мишкар, с. Струпец, с. Устрем сухоземна костенурка (Testudo sp.).

Птици - защитени видове:
Сокол скитник, Сокол орко, Обикновена ветрушка, Черна каня, Малък орел, Малък
креслив орел, Обикновен мишелов, Белоопашат мишелов (гнездо при с. Завой), Сива
чапла, Малка бяла чапла, Земеродно рибарче, Речен дъждосвирец, Бял Щъркел, Черен
Щъркел, Червеногърба сврачка, Черноглава сврачка. Установени бяха и колонии на

пчелояд и брегова лястовица при с. Крушаре.
Бозайници –маркировка от Видра при моста за с. Гавраилово, Сливенско.  При с.

Струпец, с. Мечкарево и с. Завой колонии на Лалугер.

ФАУНАТА



ФАУНАТА





НЕПРЕКЪСНАТОСТ



МЕРКИ

По-нисък праг

Връщане на естественото
състояние на бреговете

Tronçon 9

Tronçon 10

Tronçon 15

Залесяване

Отдалечаване на
селскостопанските
култури





ЗАЩО ДА ИЗУЧАВАМЕ ЕКОЛОГИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ

• Еволюция на използването – интензивно земеделие, липса
на поддръжка, урбанизация, необратими понякога
въздействия от тежки съоръжения и промяна във
физическото състояние и функциите.

• Последици: влошаване на проблемите с високите води,
ерозията, биологично обедняване и значителни нарушения
в естествените функции – самопречистване,
самооздравяване и филтриране на замърсителите.

• Детайлното познаване на екологичното състояние е
необходимо при създаване на ПУРБ и програмите от
мерки



ИЗВОДИ

ØДобра самоочистваща способност
ØЛошо управление на отпадните води –
необходимост от ПСОВ

ØНеобходимост от намаляване на натиска от селско
стопанство – растениевъдство, напояване и
животновъдство

ØПодобряване събирането на отпадъците
ØНепрекъснатост на реката – проходимост за фауната
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


