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Abstract. drought periods often appear as anomalies of the water regime for Bulgaria. They are 
related to water shortages that are rather severe for particular periods and regions of the country. 
Water balance researches are important for the river Basin directorates under the Bulgarian min-
istry of environment and Water for issuing permissions for groundwater utilization. Besides, quan-
tification of groundwater recharge is an implicit requirement of the Water framework directive, 
which insists on the balance between groundwater abstraction and recharge (art. 4). 
The aim of the study is to clarify specific features of the water regime and balance within the danu-
bian Plain in northwestern Bulgaria. a special attention is given to evaluation of the groundwater 
recharge. 

The climate for the danubian Plain is temperate with cold winters and hot summers. Typi-
cal rainfall sums are in the range 500-600 mm yearly. Spring and summer are the wettest seasons. 
The study region (Bazovets – Byala Slatina) is situated in lower part of the ogosta river basin 
within the danubian Plain. The major soil types here are chernozems that are genetically related 
to the loess cover.

for preliminary estimation of the yearly water balance, the semi-empirical relationship 
developed by Budyko was used.

The main method used in the study is the water budget equation on monthly basis, typical 
for multiannual period. evapotranspiration and soil moisture fluctuations are important balance 
elements, controlled by climate, soils and vegetation. data from soil moisture observations and 
characteristics of Bulgarian soils are used. for conditions of deep groundwater table, the water bal-
ance is described by equation, where is total runoff (both surface and subsurface), dS/dt – change 
in the soil moisture storage. for plain areas subsurface runoff prevails and generates groundwater 
recharge. 

The potential evapotranspiration is evaluated using the method of Thorntwaite based on 
mean monthly air temperatures typical for the study area, with yearly sum of 720 mm. The yearly 
precipitation sum for the rainfall station Krivodol is 654 mm. The aridity index for the study region 
is equal to 1.1 (φ =Eo/P =720/654). according to the classification of climatic regimes, the plain 
part of the ogosta river basin refers to the sub-humid region. Based on the value of φ, the yearly 
sum of actual evapotranspiration according to the Budyko relation is 477 mm.

for Bulgarian soils, the largest soil moisture capacity is usual for chernozems: 180-220 mm 
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and more for the soil layer 0 – 100 cm, and for the total soil profile (up to 200 cm) it may reach 300-
350 mm. according to multiannual observation on agrometeorological stations in north Bulgaria, 
about 70% of precipitation sum during the cold period of the year (october – march) are spent to 
soil moisture storage in chernozems. The mean value of precipitation sums 200-250 mm generates 
the soil moisture available for plants in the range 130-160 mm.

The typical features of the water balance for the danubian loess Plain are presented on 
example of the study region. The data on soil moisture are from agrometeorological station in 
Bazovets. according to the water balance data, the groundwater is recharged mainly during the 
period from november to march. The recharge value is 24 mm (or 0.76 l/s/km2), which is 3.7% of 
the yearly precipitation sum. The groundwater recharge is controlled mainly by the precipitation 
sum during the cold part of the year (october-march), maximum soil water storage capacity and 
evaporation during the above-mentioned period.

The estimated value of actual evapotranspiration for the period march-october is 589 mm, 
and the yearly sum – 630 mm. The last value exceeds with 23% this obtained from the Budyko 
curve (477 mm), and therefore the relation E/P according to these data is much more (0.96 com-
pared to 0.73). 

The obtained results are in conformity with both earlier studies on groundwater recharge 
in northwestern Bulgaria and modern concepts of the water balance formation based on non-linear 
models with stochastic component. in general, stochastic models describe rather well seasonal fluc-
tuations of the mean soil moisture typical for temperate climate, which are related to seasonal 
fluctuations in rainfall and evapotranspiration regimes. Partitioning of the rainfall input between 
evapotranspiration and deep percolation plus drainage is controlled by the parameter γ (relation 
between maximum soil water storage available to plants w0 and mean rainfall depth α). The Budyko 
curve for average water balance coincides with theoretical solution of the water balance for γ=5.5, 
which for typical distribution of rainfall considered as Poisson process (α=15 mm) corresponds 
to maximum soil water storage available to plants w0=82.5 mm. under larger soil water storage 
capacity typical for chernozems, the value of the parameter γ may be considerably higher, which 
results in increase of the relation E/P with respective decrease of the possibilities for groundwater 
recharge.
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Резюме. разгледано е формирането на водния режим и баланс в северозападна България под 
черноземни почви, развити върху льосова покривка на примера на поречието на р. Огоста. 
изследването е насочено към изясняване на характерни черти на водния баланс, включително 
ролята на динамиката на почвената влажност, и към оценката на възможностите за формиране 
на подземния отток. използвани са методите на Thorntwaite и Будыко, както и архивна и 
публикувана информация за климатичните елементи и почвената влага. Основният метод е 
изчисление на водния баланс по месечни данни, характерни за многогодишен период.

установено е, че сезонната изменчивост на метеорологичните елементи (валежи, 
температура на въздуха и др.) играе ключова роля при формирането на водния режим и 
баланс в дунавската равнина, отнасяща се към умерено-континенталната климатична област. 
Характерният годишен воден баланс, формиран в областта на развитие на черноземите, е 
изместен в посока на по-значителна евапотранспирация за сметка на по-слабо подхранване 
на подземните води (типичните стойности на модула на подземния отток не превишават 
1 l/s/km2). Подхранването на подземните води се контролира основно от следните фактори: 
сума на т.нар. “зимни валежи”, водозадържаща способност на почвите и изпарение в 
извънвегетационния период.

Получените изводи се съгласуват както с резултатите от многогодишните наблюдения, 
така и със съвременните представи за формиране на воден баланс, базирани на нелинейни 
модели със стохастична компонента.

Увод
Засушавания, повтарящи се в последните десетилетия в България (раев и др., 
2003; Knight et al., 2004) и свързаните с тях воден дефицит и необходимост 
от въвеждане на воден режим в отделни райони на страната, свидетелстват за 
актуалността на воднобалансовите изследвания. От друга страна, директива 
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2000/60/ес (рамковата директива за Водата) също изисква прецизни оценки 
на съвременното подхранване на подземните води, макар и в неявен вид (Чл. 4 
изисква “баланс между водовземането и подхранва нето на подземните води”). 
тази информация е необходима и при издаване на разрешителни за ползване 
на подземни води от Басейновите дирекции към министерството на околната 
среда и водите.

инфилтрационното подхранване на подземните води се отличава със зна-
чителна пространствено-времева изменчивост и е един от елементите на во-
дния баланс. то е ограничено от времеви рамки (предимно през студената част 
от годината) и е тясно свързано с ландшафтни, почвени и други условия във 
водосбора.

настоящото изследване е насочено към изясняване на типични черти на 
водния баланс за дунавската льосова равнина, покрита с черноземни почви. 
По-специално внимание е отделено на условията за формиране на подземния 
отток.

Природни условия
дунавската равнина е най-северната физикогеографска област в България. тя 
има низинен, равнинно-хълмист и платовиден релеф и заема обширна терито-
рия с надморската височина предимно между 100 и 250 m. геоложкият ѝ про-
фил включва мощни мезозойски и неозойски наслаги в пределите на мизий-
ската плоча (dabovski et al., 2002). към кватернерните отложения се отнасят 
покривните чакъли (с дебелината от 0,5 до 4 m), червеникавите варовито-пе-
съчливи глини и льосовият комплекс (с дебелината до 40 m) (Филипов и др., 
1993, 1995).

За северна България е характерен умерено-континентален климат с горе-
що лято и студена зима. средната годишна сума на валежите е от 500 до 600 mm. 
средногодишната температура варира от 10ºс до 12,2ºс в различните части на 
равнината. Зимите са студени, с отрицателни средномесечни температури през 
януари. лятото е горещо със средномесечни температури през юли над 20ºc. 
Вътрешногодишното разпределение на валежите е неравномерно, като преоб-
ладават валежите през пролетта и лятото. През зимния период валежите са чес-
то от сняг, но снежната покривка е непостоянна. 

най-интензивната потенциална евапотранспирация е характерна за пери-
ода от май до август-септември (с максимум през юли), като средномесечните ѝ 
значения превишават валежните суми за периода от април до септември. дейст-
вителната евапотранспирация се ограничава от наличието на влага. 

В дунавската равнина са развити главно черноземни почви, които са ге-
нетично свързани с льосовата покривка. карбонатните и типичните черноземи 
заемат льосовите плата, които са по-близо до река дунав. Първичната лесостеп-
на растителна покривка е много силно редуцирана (груев и кузманов, 1994). 

районът на изследванията се отнася към платообразната равнинна част 
на поречието на р. Огоста (Бъзовец – Бяла слатина) с почвена покривка от 
черноземи върху льоса. разглежда се водният баланс за една типична година 
(месечните валежи са по климатичните норми). суходолията, където почвената 
покривка е ерозирана, не се разглеждат, както и речните долини, където водният 
баланс се формира под влияние на плитки подземни води.

Методи и информационна база
За района на изследванията бе приложен комплекс от методи, включващ систе-
матизация, анализ и обобщение на наличната информация, известните методи 
на Thorntwaite и Будыко, методът на водния баланс. използвани са карти, спра-
вочници, атласи, интернет-ресурси, архивна информация за почвената влага от 
агрометеорологични годишници, обзори и публикации. 

За оценка на годишния воден баланс бе използван методът на Будыко 
(faybishenko, 2007):
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( ) ( ){ }0.5
/ tanh 1/ 1 expE P = ϕ ϕ − −ϕ    

   (1)

където P е годишната валежна сума, E – евапотранспирацията, φ – индекс на 
аридност, който се определя като съотношение Eo/P, където Eo е потенциалната 
евапотранспирация. 

Основният метод е базиран на изчисление на водния баланс по месечни 
данни, осреднени за многогодишен период. използвани са данни от наблюде-
ния за динамиката на почвената влажност, както и характеристики (параметри) 
на българските почви. Водният баланс при дълбоко залягане на подземните 
води се определя по формулата: 

/dS dt P E R= − −         (2)

където  dS/dt е промяната на влагозапаса на почвен слой;
 E – действителната евапотранспирация;
 R – общият отток (повърхностен и подземен).

евапотранспирацията и динамиката на почвената влажност са важни 
елементи от бюджета на влагата, зависещи от климата, почви и растителност. 
Поради равнинно-платовидния релеф в района на изследванията, преобладава 
подземен отток. При наличие на погребани почви в льоса се образуват верхо-
водка и низходящи извори.

Полученият воден баланс бе анализиран в контекста на нормиран воден 
баланс основан върху стохастични модел (Porporato et al., 2004), представящ 
разпределението на валежните количества между евапотранспирация и дълбо-
ка инфилтрация плюс повърхностен отток:

 
1

E R
P P

= +        (3)

където P , E  и R  са съответно средна интензивност на валежите (ако 
валежите се разглеждат като Поасонов процес) и ефективни средни стойности 
на евапотранспирацията и дълбока инфилтрация плюс дренаж. уравнението 
свързва важни параметри на климата, почвите и растителността, които контро-
лират динамиката на почвената влажност. стохастичните модели добре описват 
сезонни изменения на почвената влага характерни за области на умерен климат, 
свързани със сезонни колебания на валежи и евапотранспирация (laio et al., 
2002).

Основни компоненти на водния баланс за района на изследвания
годишната сума на валежите (за многогодишен период) в равнинната част на 
поречието на р. Огоста съставя 500-660 mm (Хершкович и др., 1982; колева и 
Пенева, 1990). По климатични данни валежната сума за дъждомерна станция 
криводол (надморската височина 138 m) е 654 mm (колева и Пенева, 1990). 
Потенциалната евапотранспирация (Eо) бе оценена по метода на Thorntwaite въз 
основа на средномесечни температури, характерни за района на Бъзовец – Бяла 
слатина (iWmi, 2010). климатичните елементи, характерни за района на из-
следванията, са представени на фиг. 1. През летните месеци и през септември 
потенциалната евапотранспирация значително превишава валежните суми.

годишната стойност на потенциалната евапотранспирация изчислена по 
метода на Thorntwaite е около 720 mm. индексът на аридност, определен за ра-
йона на изследвания, е равен на 1,1 (по определение φ =Eo/P =720/654). съгласно 
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класификация на климатичните режими по значения на индекса на аридност, 
равнинната част на поречие Огоста принадлежи към суб-хумиден район (arora, 
2002).

За оценка на годишния воден баланс бе използван методът на Будыко (1). 
При полученото характерно значение на индекса на аридност, годишната евапо-
транспирация не може да надхвърля значението на 0,73 x P=477 mm. същевре-
менно за развитие на селскостопанските култури, отглеждани при условия на 
естествено овлажнение, се изискват значително по-големи стойности на евапо-
транспирация през вегетационен период. Затова водния баланс бе разгледан по 
месечни данни с отчитане динамиката на почвената влажност.

Динамика на почвената влажност – общи закономерности
известно е, че почвената влажност в области с умерен климат се колебае в широ-
ки граници – от пълна влагоемност до влажност на завяхване. Затова почвената 
влажност се отличава с най-значителна изменчивост (lawrence and Hornberger, 
2007) по сравнение с хумидни или полуаридни зони, където тя клони съответно 
към пълна влагоемност или влажността на завяхване. 

Преобладаващият почвен тип за дунавската равнина са черноземи-
те (карбонатни, типични, излужени и деградирали), развити върху льосовата 
покривка. Водният режим на почвите в страната се наблюдава от началото на 
50-те години на миналия век в мрежа от агрометеорологични станции. Влаж-
ността на почвата в интервала от 0 до 100 cm се определя послойно до няколко 
пъти месечно, а в интервала от 100 до 200 cm – няколко пъти годишно (славов 
и георгиева, 2001).

максималният продуктивен воден запас (мПВЗ) в почвата зависи от раз-
ликата между ППВ (пределна полска влагоемност) и ВЗ (влажност на трайно 
завяхване), както и от обемната плътност на почвата и дебелината на коренооб-
итаемия слой. той характеризира усвояемия от растенията воден запас, който 
за българските почви е най-голям при черноземите – 180-220 mm и е повече 
за слоя 0-100 cm (Хершкович, 1968; дилкова и др., 2001; Христов, 2004), а за 
двуметровия слой може да достигне 300-350 mm (Христов, 2004). най-ниските 
значения на мПВЗ са характерни за плитките и песъчливите почви.

Фиг. 1. месечна сума на валежите, температура на въздуха и потенциална евапотранспирация 
характерни за района на изследванията

fig. 1. monthly precipitation, temperatures of air and potential evapotranspiration typical for the 
studied area
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многогодишните измервания показват значителни колебания на продук-
тивните водни запаси в почвата през различни години, свързани със засушливи 
периоди (агрометеорологични годишници; александров, 2005; славов и геор-
гиева, 2005).

същевременно при осредняване на многогодишните данни се изясня-
ват общи закономерности при динамиката на почвената влажност, свързана с 
различни фази на развитие на отглежданите култури и съответно с различни 
потребности от влага (славов, 1995). след прекратяване на вегетацията през 
есента продуктивните водни запаси в почвата са минимални. През студения пе-
риод на годината те постепенно се попълват, като са максимални към края на 
март. От началото на вегетацията почвената влага постепенно се изразходва. 
най-интензивен спад на водните запаси в почвата се наблюдават през юли и 
август, когато дълбоката коренова система позволява използването на влагата 
от долната част на почвата (славов и георгиева, 2001).

От проведените изследвания върху формиране на воден запас от есенно-
зимните валежи бе установено, че при черноземите в северна България средно 
около 70% от количеството на валежите паднали през периоди от октомври до 
март, остава в почвата като запас (Хершкович, 1968). При почвите с по-небла-
гоприятни хидрофизични характеристики този дял е по-малък, а при плитките 
почви – значително по-малък. 

В северна България при среден многогодишен валежен слой 200-250 mm 
през студения период на годината, се получава към 130-160 mm продуктивна 
влага (Хершкович, 1968). От друга страна, проучването на колебанията на во-
дния режим на черноземите показват, че средни многогодишни добиви от зим-
ната пшеница се осигуряват при валежи над 200 mm през периода без активна 
вегетация, последвани от нормални вегетационни валежи (александров, 2005). 
По такъв начин, при нормални години зимните валежи осигуряват на почве-
ния профил запаси, които достигат почти до пределната полска влагоемност. 
те създават условия за успешно отглеждане на житните култури без напояване 
(генерални схеми за използване на подземните води, 2000). Все пак напояване-
то се явява една от основните предпоставка за постигане на устойчиво селско-
стопанско производство.

Характерни черти на водния баланс в областта на развитие на черно-
земите 
Характерните черти на водния баланс за льосова равнина в областта на раз-
витие на черноземите са представени на примера на района Бъзовец – Бяла 
слатина. В пределите на поречието на Огоста водният режим на карбонатните 
черноземи бе изследван при агрометеорологичната станция Бъзовец с някол-
ко участъка. Преобладаващите земеделските култури са: пшеница, слънчоглед, 
царевица, люцерна отглеждани при неполивни условия. динамиката на запаси 
от почвената влага през различни периоди на годината бе анализирана въз ос-
нова на данни публикувани в агрометеорологични годишници на нимХ-Бан. 
максималните продуктивни водни запаси в почвата при станция Бъзовец са 
обикновено през март, когато в 1-m слой има 140-170 mm продуктивна влага, а 
в 2-m – до 250-300 mm. В края на вегетационен период водни запаси в почвата 
могат да спаднат под 50 mm. За целите на изследването са използвани типични-
те сезонните изменения на водния режим в почвите.

Водният баланс за района на изследвания е изчислен по месечни данни  
съгласно уравнение (2). използвани са и данните изобразени на фиг. 1. Водни-
ят баланс е даден от началото на хидроложката година (1 октомври), когато се 
започва формирането на запаси от почвена влага. Поради голямата дебелина на 
черноземите те са разделени на два почвени слоя: S1 от 0 до 100 cm и S2 – от 
100 до 200 cm. средногодишният цикъл на компонентите на водния баланс, 
характерен за района на изследвания, е представен в табл. 1 и на фиг. 2-4.

съгласно представения воден баланс, подземният отток се формира през 
периода от ноември до март. Получената стойност на годишното инфилтра-
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таблица 1. годишен цикъл на воден баланс (mm/месец) в района на изследвания
Table 1. Seasonal cycle of hydrological components of water budget (mm/month) in the studied region

Фиг. 2. сезонна динамика на продуктивната почвена влага в черноземите, включително 
горния (S1 = 0 – 100 cm) и долния (S2 = 100 – 200 cm) почвен слой

fig. 2. Seasonal fluctuations of the soil moisture content available for plants in chernozems, includ-
ing the upper (S1 = 0 – 100 cm) and the lower (S2 = 100 – 200 cm) soil layers

ционно подхранване e 24 mm (или модулът на подземния отток 0,76 l/s/km2), 
което съставя само 3,7% от годишната валежна сума. Очевидно, под льосова-
та покривка възможностите за подхранване на подземните води са съществе-
но ограничени. това е свързано с формиране на продуктивните водни запаси 
в почвата за сметка на зимните валежи. тази почвена влага се разходва през 
вегетационния период за евапотранспирация. Вътрешногодишното колебание 
на продуктивните водни запаси в почвите е много добре изразено. то се дължи 

Месец P S1 S2 dS1 dS2 R Eo E
X 47 60 54 20 0  47.9 27 
XI 51 90 55 30 1 0.7 19.3 19.3 
XII 42 116 68 26 13 1.6 1.4 1.4 

I 39 138 82 22 14 3.0 0 0 
II 35 150 93 12 11 10.1 1.9 1.9 
III 43 155 104 5 11 8.7 18.3 18.3 
IV 59 153 110 -2 6  54.9 55 
V 90 150 109 -3 -1  96.2 94 
VI 90 134 98 -16 -11  123.2 117 
VII 59 75 80 -59 -18  140.4 136 
VIII 51 47 58 -28 -22  128.6 101 
IX 48 40 54 -7 -4  86.5 59 

Сума 654     24.1 718.6 629.9 
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Фиг. 3. Основни компоненти на средномногогодишния воден баланс (месечни суми)

fig. 3. main components of the multiannual water budget (on monthly basis)

на значителната водозадържаща способност на черноземите.
изчислената стойност на действителната евапотранспирация през по-

тенциален вегетационен период (март-октомври) е 589 mm, за цялата година – 
630 mm. Последната стойност е с 23% по-висока от тази определена по-горе по 
метода на Будыко (477 mm). съотношението E/P съгласно представения воден 
баланс е 0,96 (сравни с 0,73).

сумата на валежите паднали през студения период на годината (от ок-
томври до март, т.нар. “зимни валежи”) по данни от табл. 1 е 257 mm. разчетите 
показват, че разликата между максимална и минимална стойности на продук-

Фиг. 4. инфилтрационното подхранване и динамиката на почвената влажност

fig. 4. groundwater recharge and seasonal fluctuation of the soil moisture content
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тивните водни запаси в почвата е 169 mm, което е 66% от зимните валежи. Ос-
таналата влага (88 mm) се разпределя между инфилтрационното подхранване и 
изпарение през студения период от годината. 

Важният практически извод от тези разчети е, че подхранването на под-
земните води се контролира основно от следните фактори: сума на т.нар. “зим-
ни валежи”, максимална водозадържаща способност на почвите и изпарение в 
извънвегетационен период.

Обсъждане на резултатите
Представеният воден баланс (табл. 1, фиг. 3-4) показва, че в областта на раз-
витие на черноземите подхранването на подземните води е незначително (по-
малко от 30 mm) поради създаване на продуктивен воден запас в почвата. Още 
през 60-те години на миналия век В. спасов установи, че инфилтрационното 
подхранване на подземните води в льосовите терени се характеризира със стой-
ности 20-30 mm годишно, или около 5% от сумата на валежите (спасов, 1966; 
1969). В посочените изследвания естествените ресурси на подземните води в 
северна България бяха оценени по подземното подхранване на реките.

изводите са в съответствие с резултатите, получени при райониране по 
уязвимост на подземните води към замърсяване за поречие Огоста (orehova et 
al., 2009), както и с моделните данни (HelP) за климатични условия на софий-
ска област (gueorguieva et al., 2005). По-старите представи за съществуването 
под горната зона със сезонно променлива влажност на т.нар. “мъртъв хоризонт“ 
(минков, 1968, с. 111), в който естествената влажност остава относително по-
стоянна, също намират своето обяснение. Очевидно при слабо подхранване, 
свързано с формиране на продуктивните водни запаси в почвата през студения 
период на годината, естествената влажност и нейното вътрешногодишно ко-
лебание в средната част на льосовия комплекс са ниски, което контрастира с 
активната динамика на влажност в пределите на почвения профил. 

Полученият извод се съгласува и със съвременните представи за форми-
ране на воден баланс въз основа на нелинейни модели със стохастична компо-
нента. разпределението на валежните количества между евапотранспирация и 
дълбока инфилтрация плюс повърхностен отток зависи от параметъра γ (съот-
ношението между водозадържащата способност на почвите w0 и средния вале-
жен слой α). известната полуемпирична зависимост на Будыко (1) за годишен 
воден баланс съвпада с теоретично решение на водния баланс (3) при значение 
на параметъра γ=5,5, което за типични разпределения на валежи, разгледани 
като Поасонов процес (α=15 mm), съответства на водозадържащата способност 
на почвите w0=82,5 mm, (Porporato et al., 2004). При по-голяма водозадържаща 
способност на почвите, каквато се наблюдава при черноземите, характерните 
значения на γ значително се увеличават, което води до увеличение на съотно-
шението E/P със съответно намаляване на възможности за подхранване на под-
земните води.

Изводи
За равнинната част на северна България е характерна добре изразена сезонна 
изменчивост на метеорологичните елементи (валежите, температура на възду-
ха и др.). тя играе ключова роля при формирането на водния режим и баланс 
в дунавската равнина, отнасящата се към умерено-континентална климатична 
област.

екосистемите в пределите на дунавската равнина са адаптирани за раз-
витие в условия на дълбоко залягане на подземните води. недостатъчните ва-
лежни количества за поддържане на евапотранспирация (особено към края на 
вегетационния период) се допълват от продуктивните водни запаси в почвата, 
формирани през студения период на годината. Значителната дебелина на чер-
ноземите и тяхната висока водозадържаща способност позволяват такова пре-
разпределяне на влагата във времето. 
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Характерният годишен воден баланс, формиран в северозападна Бълга-
рия в областта на развитие на черноземите е изместен в посока на по-значи-
телна евапотранспирация за сметка на слабо подхранване на подземните води 
(типичните стойности на модула на подземния отток са по-малки от 1 l/s/km2). 
Подхранването на подземните води се контролира основно от следните факто-
ри: сума на т.нар. “зимни валежи”, максимална водозадържаща способност на 
почвите и изпарение в извънвегетационен период.

Получените изводи се съгласуват както с резултатите от многогодишните 
наблюдения, така и със съвременните представи за формиране на воден баланс 
основани на нелинейни модели със стохастична компонента.
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