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Abstract. The main objective of the study is clarifying of hydrogeological conditions in the opits-
vet-dragovishtitsa karst basin, located in western Bulgaria. an outstanding ecological phenomenon 
in the area is dragoman marsh, which is a protected zone for conservation of natural habitats within 
the Bulgarian natura 2000 network.

The methodology includes systematisation, analysis and summary of the available informa-
tion, water balance calculation, field measurements and modelling studies. 
The climate of the study area is temperate. The yearly precipitation sum for the rainfall station 
Slivnitsa is about 612 mm. 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 
625 mm. The aridity index for the study region is about 1.02. 

for evaluation of the yearly water balance, the method of Budyko was used. according 
to the Budyko curve, the yearly sum of the actual evapotranspiration cannot exceed the value of 
437.5 mm. The difference between enhanced evapotranspiration (due to standing water and hydro-
phyte vegetation) and this value is due to inflow of karst waters. The evaluated value for the marsh 
with area of 4 km2 is 24 l/s, and after correction (taking into account reduced area during summer) – 
19 l/s. The inflow of karst waters into the dragoman marsh is about 25% of the precipitation sum.

a hydrodynamic map of the deep karst aquifer within the study area (289 km2) is prepared. 
The regional flow is directed from north to south.   The hydraulic gradients vary in the range 0.003 - 
0.037. main groundwater recharge areas are situated in karst plateaus, where the recharge intensity 
reaches 295 mm/a. The rest territory is characterized with recharge values below 120 mm yearly. 
The karst aquifer is discharged mainly by large springs in the south part of the study area. The 
springs fed the Blato river, a tributary of the iskar river.

a numerical hydrogeological model is prepared for the area. modfloW software is used, 
which is incorporated into the groundwater modeling System. as a result, a transmissivity map 
of the karstic aquifer is prepared. The most permeable zones (>500 m2/d) are close to the largest 
karstic springs. 

during a field trip in march 2010, the electrical conductivity and temperature of water in 
50 points within the dragoman marsh were measured. High values of the electrical conductivity 
(>1000 µS/cm) mark locations of the inflow of karst waters into the marsh. most possibly, these 
locations are tectonically predetermined (through numerous faults).

dragoman marsh shows typical attributes of humid land ecosystems – presence of standing 
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water over certain period of time, undrained soils and hydrophyte vegetation. 
The obtained results correspond to general statements valid for humid and sub-humid envi-

ronments – significant subsurface lateral flows associated with either topographic slopes or enhanced 
groundwater recharge. for the opitsvet-dragovishtitsa karst basin both statements are valid.

The main results of the study are both hydrodynamic and transmissivity maps of the karstic 
aquifer. The role of karst waters into water balance of the dragoman marsh is quantified on multi-
annual basis. The inflow of karst waters is characterized by substantial spatial heterogeneity. The 
groundwater discharge in the area depends on the faults’ location.

Keywords: opitsvet-dragovishtitsa karst basin, dragoman marsh, hydrogeological setting, karst 
water, water balance 

Резюме. Обект на изследване е Опицвет-драговищенският карстов басейн разположен в 
западна България. методите включват систематизация, анализ и обобщение на наличната 
информация, изчисления на водния баланс, полеви измервания и моделни изследвания.

анализирани са условията на формиране на подземния карстов поток. Оценени са 
инфилтрационното подхранване, посоката на движение и филтрационните характеристики 
на средата. карстовите води образуват регионален поток насочен на юг – юго-изток. 
Проводимостта на водоносните мезозойски варовици надхвърля 500 m2/d около големите 
карстови извори. най-вероятно проявлението им е тектонски предопределено. 

установен е водният баланс на драгоманското блато и са посочени зоните на 
подхранване с карстови води.

Въведение
Опицвет-драговищенският карстов басейн e разположен в Западна България, 
югоизточно от гр. драгоман (антонов, 1963; антонов и данчев, 1980). райо-
нът на изследванията с площ 289 km2 включва големите карстови извори при 
Опицвет, Безден и драговищица (фиг. 1). Важен обект е драгоманското блато, 
попадащо в защитената зона „драгоман” от екологичната мрежа натура 2000.
Хидрогеоложките изследвания са насочени към определянето на:

водния баланс; •  
инфилтрационното подхранване в района; •  

Фиг. 1. граници на Опицвет-драговищенския карстов басейн

fig. 1. Boundaries of the opitsvet-dragovishtitsa karst basin
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посоката на подземния поток; •  
филтрационните характеристики на средата; •  
зоните на разтоварване на карстови води в драгоманското блато.•  

Релеф 
районът на изследване попада в Западна стара Планина. Характерно за релефа 
е редуването на планински възвишения и заравнени участъци с негативни кар-
стови форми. установени са множество повърхностни карстови форми – кари 
и над 180 валога и въртопа, като 140 от тях се намират в заравнените части на 
билото северно от главните извори (михайлова и др., 2008). 

В северната част се извисява ридът Чепън планина (върхове: 1179,2 m; 
Попов връх 1056,6 m). Южно от рида теренът се понижава към драгоманското 
блато. карстовите хълмове разделят драгоманското (703 m) и алдомировското 
блато (650 m). на юго-изток терена още се понижава към изворите в района на 
Опицвет и Безден (надморско равнище 550 m), даващи начало на р. Блато. В сЗ 
– Юи направление средният топографски градиент е около 50 m/km и не пре-
вишава 3º. най-значителен е по южния склон на рида (260-280 m/km или 15º), 
както и в средната част под карстовите хълмове (около 100 m/km или 6º).

Геоложка характеристика 
В геоложкият строеж на района преобладават мезозойските карбонатни фор-
мации от Западно-средногорска единица на средногорската зона (dabovski et 
al., 2002). най-старите седименти се разкриват в северната част на района. това 
са фрагменти от палеозойски и долнотриаски скали, които са навлечени върху 
по-младите отложения.

карбонатните скали в района са широко разпространени. те се отнасят 
основно към искърската карбонатна група и сливнишката свита. ридът на Че-
пън планина е изграден от сливнишка свита (sl J2

c - K1
v) – масивни биокластич-

ни и микритни варовици. същите варовици се разкриват в обширни територии в 
района между драгоманското и алдомировското блато и Опицвет - Безденските 
извори и изграждат карстовите хълмове в района. дебелината на свитата варира 
в широки граници – от няколко метра до 250 m (янев и др., 1992, 1995).

В западна периферия на района се разкриват мергелно-варовита задруга 
(K2

cn-m) и Задруга на грауваково-алевролитовия флиш (K2
cp). най-млади са про-

лувиалнте, делувиални и алувиално-пролувиални образувания – чакъли, пясъ-
ци и глини, които са най-широко разпространени в южната част на областта.

Хидроложка характеристика 
районът на изследванията се отнася към зоната с умерено-континентален кли-
мат. годишната сума на валежите за многогодишен период в района на дра-
гоман е около 600 mm (612 mm за дъждомерна станция сливница – колева и 
Пенева, 1990). средната многогодишна температура на въздуха е около 8-9ºc 
(кючукова, 1983). 

Вътрешногодишното разпределение на валежите се характеризира с два 
максимума – през май-юни и вторичен през ноември (фиг. 2). сезонната измен-
чивост във водния баланс в района е добре изразена. тя е свързана с редуване на 
студен и вегетационен период. недостигът на влага за растенията е характерен 
най-вече за края на лятото и начало на есента (юли, август и септември).

Поради преобладаващият карстов характер на терена, повърхностно те-
чащи води се наблюдават предимно в периферията на района. В западната му 
част се намират драгоманското и алдомировското блато, които са включени в 
защитена зона „драгоман” по натура 2000 за запазване на природните место-
обитания. Блатата са най-значимите природни дадености в района. драгоман-
ското блато е било унищожено през 50-те години на XX век. след спиране на 
отводнителните мероприятия през 50-те години на ХХ в. блатото постепенно 
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е започнало да се възстановява и към 2005 г. обхваща площ от около 4 km2. 
През летните месеци площта на откритите водни площи в драгоманското блато 
намалява близо 2 пъти. то представлява важно местообитание на водолюби-
ви птици в софийската област. Подхраването му е за сметка на повърхностни,  
подземни и карстови води.

В района на изследванията липсват режимни хидроложки наблюдения. 
Прави впечатление отсъствието на речна мрежа на почти цялата територия. 
ерозионните ровини и слепи долини формират временни потоци, които понират 
в дълбочина чрез множеството негативни карстови форми. Постоянни повърх-
ностни потоци има в южната част на областта, покрита от кватернерни наслаги. 
изворите Опицвет и Безден дават начало на р. Блато (приток на р. искър). 

Общи хидрогеоложки условия
съгласно хидрогеоложкото райониране на България, Опицвет-драговищенския 
карстов басейн се отнася към софийския район на междинната област. карбо-
натните скали на средния триас, лиас-догерът и малмът образуват общ водо-
носен хоризонт. той е ненапорен в по-голямата си част и придобива напорен 
характер на юг. 

Подхранването му е предимно в областите на разкриване на повърхност-
та на варовиците, които улесняват инфилтрирането на валежни води в дълбо-
чина. Отсъства повърхностен отток. налични са множество карстови форми и 
оскъдна растителност. 

разтоварването на карстовите води става по естествен начин в района на 
Опицвет и Безден (антонов, 1963; райкова и Василева, 1973). този водоносен 
хоризонт поддържа екосистемите на драгоманското и алдомировското блатo. 
Основна роля при подхранването на драгоманското блато имат излизащите на 
повърхността карстови води. алдомировското блато вероятно е свързано със 
събиране на повърхностни води, тъй като направените в близост сондажи по-
казват водни нива с 20 m по-ниски от тези на блатото. 

големите карстови извори са Опицветски, Бистрецки, Безденски и дра-
говищенски. режимът на подземните води в Опицвет и Безден се определя от 
падналите валежи в областта. техният сумарен дебит е средно 650 l/s, с мак-
симални стойности през годината – 850 l/s и минимални – 450 l/s (генерални 

Фиг. 2. климатични норми за валежи и температура на въздуха за гр. драгоман

fig. 2. climatic norms for precipitation and air temperature for dragoman
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схеми за използване на подземните води, 2000). За тях има режимни данни за 
периода от 1959 г. до 1979 г. 

При с. драговищица извира голям карстов извор с постоянен дебит (90-
120 l/s), свързан с мезозойските варовици. той дава началото на р. крива.

По-малки карстови извори има в северната част на областта при селата 
голямо малово, раяновци, Василовци и Цръклевци, с дебити от 0,1 до 2,0 l/s.

Методика и обем на изследването
разглежданият район е с оскъдни данни откъм режимна хидроложка и хидроге-
оложка информация. наблюдавани са единствено дебитите на големите карсто-
ви извори, преди въвеждането им в експлоатация през 80-те години.

методите на изследване включват систематизация, анализ и обобщение 
на наличната информация, изчисления на водния баланс, собствени теренни 
проучвания през март 2010 г. и моделни хидрогеоложки изследвания (mod-
floW).

използвани са топографски (1:50000), геоложки (1:100000) и хидроге-
оложки карти (1:200000), справочници, интернет ресурси (iWmi; google-
earTH), наблюдения на карстови извори от нимХ-Бан.

Воден баланс на Драгоманското блато
драгоманското блато представлява специфичен обект в областта, разкриващ вза-
имодействието между повърхностните и подземните води. Водният му баланс 
отразява специфични условия, обусловени от близостта на издигнатите карбо-
натни седименти на Чепън планина, в които се формират карстовите води.

В края на лятото площта на блатото значително намалява (от 4 на 
1-1,5 km2). Очевидно дори притокът на карстови води не е достатъчен за да 
осигури евапотранспирацията от цялата площ на драгоманското блато.

По климатични данни атмосферните валежи за най-близката дъждомерна 
станция сливница са 612 mm (колева и Пенева, 1990). За оценка на евапотранс-
пирацията се препоръчва използването на уравнението fao Penman-monteith 
(allen et al., 1998), по което се оценяват ежедневните стойности за ета лонната 
евапотранспирация (eTo) по метеорологични данни. За изчисляване на ева-
потранспирацията на отделни земеделски култури се използва т.нар. подход  
“Kc eTo”, където Kc е коефициент на съответната култура, зависещ от етапа на 
нейното развитие.

средно за умерено-континенталната климатична подобласт еталон ната 
евапотранспирация за периода март-октомври е оценена на 713,7 mm, а за ра-
йона на драгоман отклонението от тази стойност е -15,1% (мотева и др., 2008), 
т.е. eTo = 606 mm. тези данни се отнасят за периода 1971-2000 г. Периодът от 
март до октомври е потенциален вегетационен период. 

годишната стойност на потенциалната евапотранспирация (eo), изчисле-
на за района на драгоман по метода на Thorntwaite, е 625 mm (с използване на 
средномесечни данни за температура на въздуха за многогодишен период от 
iWmi) и добре се съгласува с по-горните данни. 

съгласно класификация на климатичните режими, представена от V.K. 
arora, околностите на драгоман принадлежат към суб-хумидния район (arora, 
2002).

За оценка на годишния воден баланс на драгоманското блато бе използ-
ван методът на Будыко (faybishenko, 2007):

( ) ( ){ }0.5
/ tanh 1/ 1 expE P = ϕ ϕ − −ϕ       (1)

където:
P e сумата на валежите, Е – евапотранспирацията, φ – индекс на аридност, който 
се определя като съотношение Eo/P, Еo – потенциалната евапотранспирация. 
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Характерното значение на индекса на аридност φ за района на драгоман 
е около 1,02. По метода на Будыко (1), без притока отвън годишната евапотранс-
пирация не може да надхвърля значението на 0,70 x Eo=437.5 mm. разликата 
между засилената евапотранспирация в блатото (поради водното огледало и 
блатна растителност) и тази стойност е за сметка на притока на карстови води 
откъм билото е оценена при площ на блатото Fm= 4 km2:

( ) ( ) 2 2 2
0 f 625 437.5 / 4 6.0 / *4 24 /mE E mm y km l s km km l s− ∗ = − ∗ = ⋅ =     (2)

Получената оценка на средномногогодишния приток на карстови води 
към драгоманското блато съгласно уравнение (2) трябва да се намали в съответ-
ствие с по-малката му площ в края на лятото. При коефициент 0,8, отчитащ този 
ефект, подхранването на блатото се оценява на 19 l/s, или 150 mm годишно.

При изчисленията по-горе приемаме, че в района на блатото изпарение-
то от водната повърхност и евапотранспирация са равни на Ео. известно е, че 
евапотранспирацията от блатната растителност в зависимост от периода на рас-
тежа може да бъде под или над стойността на еталон ната евапотранспирация 
(allen et al., 1998). 

Подземният приток към драгоманското блато е около 25% от валежи-
те. Блатото и блатната растителност получават подхранване от карстовите води 
през продължителен период, включващ и вегетационния период. ниските во-
дни стоежи в блатото през този период подпомагат този процес. но дори през 
периоди на високите води блатото получава подземно подхранване, както бе 
установено по време на полевите изследвания през март 2010.

Резултати
направените проучвания показват, че в Опицвет-драговищенския карстов ба-
сейн е формиран регионален водоносен хоризонт. районът се отличава с прак-
тическо отсъствие на повърхностен отток – липсва речна мрежа, валежните 
води понират в дълбочина. 

Построената хидродинамична карта за изследваната област (фиг. 3) дава 
представа за посоката на движение на подземните води, нивата им и техния 
хидравличен градиент. като основа служат водните нива на големите карстови 
извори в Опицвет, Безден и драговищица, на драгоманското карстово блато, на 
изворите в селата голямо малово, раяновци, Василовци, както и установените 
нива в сондажи в близост до алдомировското блато и южно от селата Петърч 
и драговищица от предишни изследвания в района. Хидравличните градиенти 
варират от 0,003 до 0,037. Хидродинамичната карта може да бъде използвана за 
ресурсни оценки и при изграждането на нови водовземни съоръжения.

главните подхранващи зони представляват карстови плата, в които ва-
лежните води проникват вертикално (фиг. 4). Характерни са три големи зони, 
разположени по линията Безден - Понор.

От значение е и тясната карстова зона зад билото на Чепън планина (връх 
Петровски кръст). Подхранването на карстовия водоносен хоризонт в предели-
те на тези зони е оценено на 295 mm/a, което е 48% от годишната валежна сума. 
Останалата територия се характеризира с по-малки стойности – предимно под 
120 mm/а. 

дренирането на подземните води се осъществява чрез изворите при с. 
Опицвет, Безден и драговищица, както и в драгоманското блато. В южната част 
на областта карстовите води дават началото на р. Блато.

Полевите наблюдения и изчислението на водният баланс са основа за съз-
даването на цифров хидрогеоложки модел. За целта е използван modfloW, 
вграден в комплексния хидрогеоложки софтуер groundwater modeling System. 

моделната област обхваща територията на Опицвет-драговищенския 
карстов басейн, с площ 289 km2. граничните въздействия са свързани главно с 
валежите и изворите в областта. В южната и част е зададена дренажна зона, ко-
ято фиксира нивата на подземните води към измерените и осигурява оттока на 
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подземните води. Зоните с различно инфилтрационно подхранване са зададени 
в зависимост от различната степен на окарстяване. 

като резултат са получени области с различни филтрационни характе-
ристики. съставена е карта по проводимост на карстовия водоносен хоризонт, 
върху която са нанесени установените и предполагаеми разломи (фиг. 5). стой-
ностите на проводимостта варират от 10 до 550 m2/d, с най-високи стойности 
около големите карстови извори. най-вероятно местоположението на изворите 
е тектонски предопределено.

Получените резултати са в съответствие с общите закономерности уста-
новени за ландшафти в хумидни и суб-хумидни условия – формират се пото-
ци от подземни води при високи стойности на топографските градиенти и/или 
значително подхранване на подземните води (rodriquez-iturbe et al., 2007). При 
Опицвет-драговищенския карстов басейн се съчетават и двата фактора.

интерес представлява начина на формиране и режима и баланса на дра-

Фиг. 5. карта по проводимост на Опицвет-драговищенския карстов басейн

fig. 5. Transmissivity map of the opitsvet-dragovishtenski karst basin

гоманското блато. По време на полевите изследвания, през месец март 2010 г., 
бяха измерени стойности на електрическото съпротивление и температурата на 
водата по контура на блатото. налични са стойностите им в 50 точки. За срав-
нение бяха измерени стойностите на същите параметри и в карстовите извори 
по оста драгоман - Василовци. те дават представа за разликата в характерис-
тиките на карстовата и повърхностната вода. на базата на тази измервания, в 
драгоманското блато бяха установени  зони с повишени стойности на електри-
ческото съпротивление (над 1000 µS/cm). може да се счита, че това са зоните, 
в които карстовата вода излиза на повърхността и подхранва блатото (фиг. 6). 
съществуващите разломи са най-вероятните пътища за разтоварване на карсто-
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Фиг. 6. Зони на разтоварване на карстовите води в драгоманското блато

fig. 6. Zones of discharge of karst waters into dragoman marsh

драгоманското блато се подхранва с карстови води формиращи се в гор-
ната част на изследвания район (повърхностен водосбор 12,7 km2). съществу-
ва концентриран приток на валежни води от северната му (най-висока) част с 
площ – 1,7 km2.

Притокът на карстовата вода, което постъпва в блатото по моделни из-
числения, възлиза на 20 l/s. това съвпада с по-горните изчисления на водния 
баланс.

Заключение
В процеса на изследване беше синтезирана разнородна информация за обекта. 
В района съществува регионален подземен поток, формиран в окарстените ва-
ровити скали. карстовите форми в централната и северна част на района благо-
приятстват отвеждането в дълбочина на повърхностните и плитките подземни 
води. това определя режима на подхранване на драгоманското блато и дава на-
чалото на значими по дебит извори в южната част на областта. 

Чрез това изследване са оценени посоката и хидравличният градиент на 
дълбоките подземни води. съставена е карта с изохипси за целия карстов водо-
носен хоризонт. Определен е водният баланс в областта. разграничени са зони 
с различна проводимост на водовместващата среда.

Определен е водният баланс на драгоманското блато. установена е прос-
транствената нееднородност на подхранване на блатото с карстови води.

вите води в блатото. 
Очевидно драгоманското блато има типични черти присъщи на влажни-

те зони в хумидни и суб-хумидни условия – трайно задържане на стоящи води 
в околността, свързани с тях недренирани почви и водолюбива растителност 
(rodriquez-iturbe et al., 2007). 
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