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Обобщение
При оценяването на водовземания от течащи водоеми, особено за целите на
енергодобива, се налага да се определят стойностите на минималния отток с цел да се
запазят естествените функции на засегнатия водоем. Същевременно е необходимо да се
вземат предвид и интересите на енергетиката. Определянето на стойностите на
минималния отток за малки ВЕЦ в Баден-Вюртемберг е регулирано в т.нар. Наредба за
ВЕЦ с мощност до 1000 kW. Тази наредба се прилага в Баден-Вюртемберг от 1993 г.
В настоящите препоръки е представена научната основа за Наредбата, като са
дадени препоръки за практическото й прилагане. Целта е начините на прилагането на
Наредбата да се унифицират на цялата територия на Баден-Вюртемберг в съответствие
с принципите на съвременната наука и техника, както и да се постигне по-голяма
степен на правна сигурност. Препоръките съдържат основна информация за
хидрологията, хидравликата, екологията и рибите, информация за строителните,
експлоатационните и икономическите аспекти, както и конструктивни възможности за
регулирането на водния отток.
Препоръките са предназначени за собствениците на ВЕЦ, изготвящите планове и
институциите. За разлика от Наредбата обаче те не са ограничени само за ВЕЦ с
мощност до 1000 kW.
Определянето на минималния воден отток се осъществява чрез няколкостепенен
процес. Първоначално на основата на хидрологични данни се определя ориентировъчна
стойност на оттока. След това тази стойност се проверява във връзка със специфичните
местни дадености и при необходимост се съобразява с тях. Този процес е описан в
настоящите препоръки, като са дадени конкретни насоки за начина на адаптиране на
ориентировъчната стойност към местните особености на базата на прости
екохидрологични критерии. Това става на основата на данни за изискванията към
местообитанията на естествената рибна фауна в дадения участък от водоема. Рибите са
счетени за подходящи биоиндикатори, тъй като имат много специфични изисквания
към местообитанието течащ водоем, а освен това те имат най-големи пространствени
нужди в сравнение с останалите видове, характерни за това местообитание.
Методът е илюстриран с помощта на десет примера. С цел сравнение в дадените
примери са използвани шест различни подхода, използвани в Германия за определяне
на минималния воден отток, като резултатите са сравнени. Става ясно, че за малките
водоеми водовземането често е проблематично от екологична гледна точка.
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Част А За настоящите препоръки
А1 ЦЕЛИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ
Препоръките имат за цел да предоставят информация на инженерните бюра,
собствениците на ВЕЦ и администрацията, както и на основата на практически
примери да подпомогнат процеса на определяне на минималната стойност на водния
отток (вж. Част В). Целта на препоръките е да се унифицира процедурата на цялата
територия на провинцията. Определянето на минималния отток обаче зависи от
конкретните случаи (вкл. като се взима предвид осъществимостта и
пропорционалността).
При използването на водната енергия се различават деривационни и руслови
ВЕЦ.

Преградно съоръжение напр. с
рампа

обезводнен участък
(старо речно легло)

ВЕЦ със съоръжение за
осигуряване на
проходимостта

деривационен канал

Фиг. А1 Схема на деривационна ВЕЦ

Съоръжение за регулиране
на оттока с водна

Насочващо
течение

Обходен канал

Фиг. А2 Схема на руслова ВЕЦ
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По правило при русловите ВЕЦ отклонената вода се връща във водоема
непосредствено след хидросъоръжението, така че не се получава обезводнен участък.
При тези ВЕЦ също е необходимо да се гарантира достатъчно количество на оттока за
осъществяването на проходимостта с необходимото насочващо течение за рибите.
Освен това може в особени случаи с цел запазване на хабитати с висока стойност
непосредствено под баража или с цел повишаване на кислородната концентрация да е
необходимо регулиране на оттока.
С цел по-добро разбиране на следващите глави основните понятия, използвани в
настоящите препоръки, са обяснени в речника на термините. Понятията са съобразени
със системата WAABIS (Информационна система за води, отпадъци, старо замърсяване
и почви) и Рамковата директива за водите на ЕС, а където е необходимо, са дадени
съответните препратки.
При оценяването на ВЕЦ е необходимо освен минималния отток да се оценят и
другите потенциални интереси на природозащитата и рибарството. Те трябва да се
вземат предвид при определянето на ориентировъчните стойности в съответствие с
местните особености. Тези аспекти обаче не са предмет на настоящите препоръки.
А2 ПРАВНА УРЕДБА
Чл. 35а, ал. 1 от Закона за водите на Баден-Вюртемберг постановява следното:
„Ползването на повърхностни водоеми е допустимо само при условие, че е
гарантирано запазването на водното количество (минималното водно количество),
необходимо за осъществяването на екологичните функции на водоема.”
Насоки за преценката при вземане на решения относно допустимостта на
водноелектрически централи се съдържат в „Общата наредба на Министерството на
околната среда, Министерството на земеделието и храните и Министерството на
икономиката за общата екологична оценка на ползването на водноелектрически
съоръжения; критерии за допустимостта на ВЕЦ с мощност до 1000 kW”
[MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERKEHR, 2000], по-долу наричана Наредба за
ВЕЦ.
В тази наредба правната основа е изчерпателно изяснена. Затова настоящите
препоръки не съдържат подробни правни разяснения.
Рамковата директива за водите дефинира конкретни цели относно екологията на
водоемите и тяхното ползване. Приложения ІІ и V на Рамковата директива са
транспонирани във водното законодателство на провинция Баден-Вюртемберг чрез
„Наредбата на Министерството на околната среда и транспорта относно
транспонирането на Приложения ІІ и V на Директива 2000/60/ЕИО във връзка с
изграждането на рамка за предприемане на мерки в областта на водната политика
(Наредба за оценка на водоемите)” от 30 август 2004 г.
Оттокът и динамиката на течащите водоеми, както и проходимостта на реките са
посочени в наредбата като хидроморфологичен качествен компонент за оценяването на
екологичното състояние в Приложения 3 и 4 на Наредбата за оценка на водоемите.
Съгласно чл. 25a от Закона за водния баланс и чл. 3ж от Закона за водите до 2015 г.
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трябва да се постигне добро екологично състояние или съответно добър екологичен
потенциал за всички повърхностни водоеми.
За да се достигне това състояние, е необходимо да се изработят програми от
мерки и планове за управление на конкретните речни басейни. На базата на тези
програми и планове, които трябва да бъдат одобрени от Ландтага 1 (съгл. чл. 3в (1) от
Закона за водите), е възможно в зависимост от съответното състояние да се наложи
преструктуриране на хидросъоръженията.
Нарушените отточни процеси във водоема могат да попречат на постигането на
добро екологично състояние. Критерий за изчисляването на т.нар. „значими
увреждания” на повърхностните водоеми е водоползването, напр. водовземането за
ВЕЦ или съоръженията за регулиране на оттока.
В Рамковата директива не са посочени прагови стойности за степента на
увреждане. Според разбирането на Директивата като значими на първо място могат да
се разглеждат увреждания, за които се очаква да попречат на достигането на добро
екологично състояние. Разяснения за оценката на уврежданията се съдържат в
„Методическо ръководство – инвентаризация съгласно Рамковата директива за водите
в Баден-Вюртемберг” [LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADENWÜRTTEMBERG, 2005].
Връзката между определянето на минималния воден отток и плановете на
развитие на водоемите в Баден-Вюртемберг, както и плановете за управление според
Рамковата директива за водите, е показана на фиг.А3.
Планове за развитие на водоемите в
Баден Вюртемберг
[План за управление съгласно РДВ]
¾ Концепции за развитие на
водоемите
¾ Планове за развитие на
водоемите
Екологична визия
[Екологична цел]
Екологични
дефицити/ цели
[Цели на
управлението]
Предложения за
мерки
Опазване
Развитие
Преобразуване

Предположения
за подходящи и
неподходящи
места
Екологични
изисквания към
преобразуването
на водоемите

Изчисляване на минималния отток в
обезводнени участъци при водовземания

Подход, аналогичен на Част В

Обобщение, оценка, проверка на
екологичните критерии и вземане на
решение от компетентния орган във всеки
отделен случай на основата на единни и
възпроизводими критерии

Фиг.А3 Връзка между плановете за развитие на водоемите и определянето на
минималния воден отток

1

Парламентът на провинцията. Бел. р.
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А3 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДОВЗЕМАНЕТО
Факторите, които са от значение за съобществата, като например химичният
баланс, субстратът/седиментът и течението, зависят основно от оттока. Поради това
водовземането може да доведе до изменения в размера и състава на съобществата на
течащите водоеми. Една естествена биоценоза е зависима от естествените или близки
до естествените дадености и условия. Затова при определянето на минималния воден
отток в обезводнените участъци трябва да се вземе предвид следното:





Водовземането нарушава екологичната структура на течащите водоеми.
Биоценозите в течащите водоеми са адаптирани към съществуващия режим на
оттока. Този режим може да бъде описан чрез хидрологични данни.
Необходимо е да се провери линейната проходимост за специфичната естествена
биоценоза и при необходимост да се създаде такава проходимост.
Трябва да се вземат предвид условията, характерни за водоема и за природната
среда.

При средни и ниски води водовземането значително променя структурата на
екосистемата на течащия водоем.
При средни и високи води и повишен отток обаче водовземането по правило
сравнително слабо изменя естествения режим на оттока в обезводнения участък.
Типичните стойности на оттока при пълноводие в участъка са пет до десет пъти повисоки от протичащото количество вода, необходимо за експлоатиране на ВЕЦ-а.

Фиг. А 4 Остатъчен отток при тръбен бараж
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Част В Изчисляване на минималния отток в Баден-Вюртемберг
В1 ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА
По-долу е разяснен методът за определяне на минималния воден отток в
обезводнени участъци, чиито води са отведени към ВЕЦ с мощност до 1000 kW
съгласно Наредбата за ВЕЦ на провинция Баден-Вюртемберг. Някои допълнителни
методи, които не се използват в Баден-Вюртемберг, са представени в Приложение 5.
В Наредбата за ВЕЦ се предвижда няколкостепенна процедура. Първо на
основата на хидрологичните данни се определя ориентировъчна минимална стойност
(QminO) на необходимия воден отток (Част В2). След това тази стойност се проверява, за
да се постигне адекватното й съобразяване с местните условия; изчисленият в рамките
на този процес минимален воден отток представлява адаптираната стойност (QminA) на
минималния отток (Част В3). Този адаптиран воден отток по правило е константен през
годината. При необходимост той може да бъде определен за отделните сезони, ако
съществуват сезонни разлики в стойностите на необходимия отток. Основа за това са
изискванията на индикаторните видове риби в дадения воден участък. Адаптираният
минимален воден отток целогодишно не бива да пада под 1/6 от средния отток при
маловодие (СМО).
В отделни случаи може да е необходимо динамично повишаване на адаптирания
минимален отток по екологични причини в зависимост от притока на вода (Част В4).
Адаптираната стойност на оттока служи като основа за вземането на решение от
отговорния орган относно определянето на минимален воден отток (Qmin), като при
необходимост се вземат под внимание строителните и експлоатационните аспекти и
необходимото енергопроизводство (Част В5).
Работните стъпки и условия са представени във фиг. В1, а методът е представен
под формата на диаграма във фиг. В2.
По-долу методът е представен стъпка по стъпка:
 Изчисляване на ориентировъчната стойност (QminO) (Част В2)

 Проверка на ориентировъчната стойност и при необходимост адаптиране към
локалните особености (Част В3)
□ Подбор и прилагане на екологични критерии (Част В 3.2)
- Ихтиологично зониране на плановия участък и описание на естествената
ихтиофауна
- Определяне на индикаторните видове и техните изисквания
- Описание на екологичната стойност на плановия участък и потенциала му за
възстановяване
- Качествена и количествена дефиниция на функциите и рамковите условия на
местообитанието, необходими в рамките на участъка; при необходимост
отчитане на сезонните разлики
□ Подбор на представителните участъци, в които ще се измерва изпълнението на
изискванията (Част В 3.3)
□ Преобразуване на екологичните изисквания в адаптирани стойности на оттока,
които при необходимост се дефинират за отделните сезони (QminA / QminA(T) (Част
B 3.4)
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 Проверка на екологичната полза от едно потенциално динамично повишаване на
адаптирания минимален отток в зависимост от притока на вода, и определяне на
съответното количество на оттока QminD (Част B 4)
 Проверка на стойността на минималния отток в средата на годината
 Определяне на минималния отток (Qmin) (Част B 5)
Според Наредбата за ВЕЦ минималният отток не бива да е по-нисък от 1/6 от
средния отток при маловодие (СМО) По правило според теренните измервания
средният отток е по-висок с 1/6 СМО от ориентировъчната стойност, т.е. е равен наймного на 1/2 СМО. За стойности над тази трябва да има специални научни причини.
Такива могат да бъдат:




Особено ниска стойност на средния отток при маловодие (СМО) (ок. 60 л/с)
Водният участък е от особено голямо значение за опазването на природата и
видовете
Средният отток при маловодие е необходим за постигането на цели съгласно
Рамковата директива за водите
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Работни стъпки
според Наредбата за ВЕЦ в Баден-Вюртемберг
Ориентировъчна
стойност

Изчисляване на
сдългогодишния
редния отток при
маловодие СМО

QminO = 1/3 СМО

Адаптиране към
местните условия
Екохидрологични
критерии
Дефиниране на минимални
изисквания според избрани
видове риби, характерни за
водоема

Изчисляване на QminA на
основата на:
- Хидравлична оценка
- Опити за изкуствено
регулиране на оттока
- Моделиране на хабитата

Динамизиране
според притока

Динамика, зависеща
от притока на вода
QminD = QminA + QD
Данните за водните
нива и хидравликата
на съоръжението са
от решаващо
значение

Определяне на минималния отток и структурата на съоръжението
Обобщение, оценка и решение от отговорния орган с преценяване на всички интереси,
особено на екологията на водоема и регенеративния енергодобив

Стабилност на дъното

Баланс на подпочвените води

Функциониращ хабитат Температурен баланс Качество на водите
Ландшафтна естетика

Проходимост Планове за развитие на водоемите

Дължина на обезводнения канал и на изкуственото езеро
Екологични цели
Ориентировъчна
стойност
Оценка:

Адаптиране към
местните условия
Оценка:

историческото развитие

типът на водоема и
местната ситуация, както
и сезонните различия в
изискванията

& Отчита

& Практична, често
използвана

& Бързо оценяване на
възникнали проблеми
' Не се взима под
внимание
екохидравличната
ситуация

& Взима се предвид

& Проучване на

Динамизиране
Оценка:

& Взима се предвид
динамиката на оттока
за отточен баланс,
близък до естествения

' Изисква много
ресурси

неблагоприятния участък
и течението при вливането
на деривационния канал

' Изисква много ресурси

Фиг.B 1: Работни стъпки за определяне на минималния отток в обезводнени речни
участъци
Qmin: Минимален отток
QminO: Ориентировъчна стойност на минималния отток
QminA: Адаптиран минимален отток
QminD: Динамичен минимален отток, зависим от притока
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Вземане на решение относно
минималния отток
Определяне на ориентировъчната стойност
QminO = 1/3 СМО
Проверка на ориент. стойност и адаптиране към местните условия

Ориент.стойност е
достатъчна

QminA = 1/3 СМО

Ориент. стойност, съобразена с местните условия
 Подбор и прилагане на екологични критерии
- Ихтиологично зониране на плановия участък и описание на
естествената ихтиофауна
- Подбор на индикаторни видове риби и техните изисквания
- Описание на екологичната стойност на плановия участък и
потенциала му за възстановяване
- Качествена и количествена дефиниция на функциите и
рамковите условия на местообитанието, необходими в
рамките на участъка; при необх. отчитане на сезонните
разлики
 Подбор на представителните участъци, в които ще се измерва
изпълнението на изискванията
 Преобразуване на екологичните изисквания в стойности на
минималния отток

QminA = константа ≥ 1/6 СМО или QminA(T) = отчитане на сезонните
разлики ≥ 1/6 СМО

Не се
изисква
(обичаен
случай)

Проверка на динамичното повишаване на
оттока в зависимост от притока

Изисква се
QminD = QminA + QD

Проверка QminA/D > 1/2 средногодишния
СМО
Да
Не

Обосновка

Определяне на минималния отток
Qmin =............ ≥ 1/6 СМО

Фиг.В 2: Диаграма на процедурата по определяне на минималния отток в обезводнени
речни участъци
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В2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРИЕНТИРОВЪЧНА СТОЙНОСТ НА ОТТОКА
Съгласно Наредбата за ВЕЦ ориентировъчната стойност QminO за деривационни
ВЕЦ е равна на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО):
QminO = 1/3 СМО
Затова средният отток при маловодие има голямо значение в рамките на
определянето на минималния отток и осигуряването на проходимостта.
Когато се знае стойността на средния годишен отток при маловодие на мястото
на водовземането, може да се изчисли съответната ориентировъчна стойност.
Определяне на хидрологичните данни:
Изчисляването на съответните стойности на средния отток при маловодие
трябва принципно да се осъществява съгласно:
Процедура на Службата за околна среда на Баден-Вюртемберг
СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ОТТОКА И СРЕДНИ СТОЙНОСТИ
НА ОТТОКА ПРИ МАЛОВОДИЕ В БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ
[LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, 2004].
Регионални стойности на средния отток при маловодие за около 4000 речни
възела са достъпни на CD в рамките на Дигиталния списък на водоемите в БаденВюртемберг (януари 2001 г.).
Ако са необходими данни за средния отток при маловодие за други части на
водоемите, тези данни трябва да се интерполират или екстраполират на базата на
данните за дадените възли.
Стойностите на средния отток при маловодие първоначално са регионализирани
за естествените водосборни басейни. Предоставените данни обаче представят
актуалното състояние на оттока. Затова те са увеличени или намалени в съответствие с
наличните антропогенни влияния като например водовземания за питейна вода и
пречиствателни станции, други водовземания и отклонявания, както и в съответствие с
ландшафтните особености, например при карстови хидрологичните условия (въртопи,
карстови извори).
Забележка: процедурата по регионализиране е валидна само за водосборни
райони с площ над 5 km2.
Използваният досега класически метод – статистически метод на основата на
обобщени данни за водното ниво – е представен допълнително към информацията в
Приложение 2.
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В3 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТ НА ОТТОКА, СЪОБРАЗЕНА С
МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ
Ориентировъчната стойност QminO трябва да се съобрази с редица критерии, като
се вземат предвид условията, специфични за естествената природна среда.
Някои аспекти, свързани с това, са:




Проходимост на обезводнения участък при достатъчно налично насочващо
течение за рибите; наличие на функциониращо съоръжение за създаване на
проходимост
Запазване на непрекъснатостта и функционирането на хабитата
Качество на водите

както и в отделните случаи:







Хидрологичните особености, особено карстови оттоци
Приток на води в обезводнения участък
Режим на подпочвената вода
Температурен режим
Дължина на обезводнения участък и изкуственото езеро
Стабилност на дъното

Важни насоки тук могат да се извлекат и на основата на референтни участъци,
близки до естествените. Освен това описанието на типа водоем може да се вземе напр.
от вече съществуваща концепция или план за развитието на водоема. Допълнителна
информация за критериите е дадена в следващите части.
На основата на формулираните в тези части критерии се дефинират изисквания,
които след това трябва да се преобразуват в конкретна стойност на оттока. Насоки за
това са дадени в Част 3.4.

Фиг. В3 Естествен референтен участък
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В 3.1 ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ
По-долу са описани факторите „проходимост”, „местообитание” и „качество на
водите” и тяхното значение за водните организми. Те имат значение за екологичното
функциониране на течащите водоеми и служат при избора на критерии за определяне
на минималния отток съгласно Част 3.2.
В 3.1.1 ПРОХОДИМОСТ
По редица причини проходимостта на течащите водоеми е необходима за
екологичното им функциониране. За рибите, които мигрират на големи разстояния,
проходимостта е жизненоважна. Тези видове прекарват част от жизнения си цикъл в
райони, отдалечени един от друг на големи разстояния. Анадромните видове (напр.
сьомгата и морската пъстърва) хвърлят хайвера си в течащи водоеми. Когато младите
пораснат, мигрират към морето. След достигане на полова зрялост те отново се
насочват към течащите водоеми и хвърлят хайвера си там. За разлика от тях
катадромните видове (напр. змиорката) хвърлят хайвера си в морето и младите
навлизат в течащите водоеми. Там порастват и се връщат отново в морето за
размножаване.
Освен тези мащабни миграции почти всички видове риби предприемат миграции
в рамките на обитавания от тях водоем. Тези миграции са с цел размножаване, търсене
на убежища (напр. стари речни ръкави, за да се крият от силното течение при
пълноводие), търсене на храна или повторно заселване на участъци от водоема, които
преди това са били напуснати. Миграциите са необходими също и с цел осъществяване
на генетичен обмен в рамките на вида.
При различни видове от макрозообентоса също са наблюдавани както насочени
миграции срещу течението, така и ненасочени миграции с цел разселване.

Фиг. В 4 Липса на проходимост в обезводнен канал на ВЕЦ „Киршбаумвазен”
В 3.1.2 МЕСТООБИТАНИЯ
Обитателите на течащите водоеми са зависими от водното течение. Това е
особено силно изразено при организмите, които обитават зоната директно над дъното
или порестия субстрат на самото дъно. Съществуват видове с различни предпочитания
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към течението – напр. видове, които живеят само в течащи води (реобионти), видове,
които предпочитат течащите води (реофилни), видове, избягващи течението и
предпочитащи стоящите води (лимнофилни), видове, обитаващи само стоящи води
(лимнобионти), както и видове, независими от течението (реоиндиференти) [MUTZ
1989, SSCHMEDTJE 1995, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT
1996].
На това разделение съответства като екологичен модел концепцията за нишите,
според която видовете се намират в оптимална, субоптимална или неблагоприятна
среда по отношение на един или повече екологични фактора. Например видове, които
са зависими от течението, трудно могат да оцелеят в слабо течение (неблагоприятна
ситуация), докато при силно течение могат да просъществуват успешно (оптимална
ситуация).
Обитаващите дъното безгръбначни животни (макрозообентос) са зависими както
от течението, така и от наситеността с различни вещества и от дънния субстрат.
Същото важи и за рибите. От значение е не само пространственото и времевото
разпределение на водната дълбочина и скоростта на течението в централното течение
на водоема, а и локалното наличие на структури, подходящи за убежища, както и
наличието на подходящи порести зони в дънния седимент.
Всички гореизброени хидрологични и структурни величини заедно с оттока са
зависими предимно от морфологичните особености на водоема. Както за течението
близо до дъното, така и за течението в средата на водоема съществуват ясни
зависимости между разликите във водното ниво, размера на субстрата и дълбочината.
Те от друга страна се определят от морфологични критерии като дънния субстрат,
формата на напречния и надлъжния профил на водоема.
В 3.1.3 КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ
Намаляването на оттока чрез водовземане в обезводнените участъци може да
има въздействие върху различни екологични параметри. Степента на въздействие е
зависима от дължината на участъка или времето за протичане на водата през него,
както и от структурите във и покрай водоема.
Типичните обезводнени участъци по правило се характеризират с по-малка
средна дълбочина и скорост на течението. При съответното слънчево греене това води
до значително затопляне на водата. Плитките, отделени в по-голяма или по-малка
степен зони на водоема могат да се затоплят с няколко градуса повече от течащия
участък и местообитанието да стане негодно за чувствителните към температурата
организми, обитаващи течащите водоеми. Характерът на един водоем, който през
лятото е естествено студен или топъл, трябва да се запази и в обезводнения участък.
Водоемите, богати на биогени (напр. с качество на водата от клас ІІ-ІІІ или полошо) реагират на повишеното слънчево греене със засилен растеж на водораслите,
който може да е особено силно изразен през летните месеци. В най-тежките случаи
водораслите могат да заемат цялото речно легло, като по този начин местообитанията
на голям брой малки организми намаляват значително. При отмирането на водораслите
се стига до вторично замърсяване с лесно разградими органични вещества.
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Увеличеният растеж на водораслите влияе и на кислородното съдържание, което
при слънчево огряване може силно да нарасне. Прекалено високата кислородна
наситеност може да доведе дори и до вреди за рибите. При водоеми, които са по-силно
замърсени с лесно разградими вещества (напр. с качество на водата от клас ІІІ и полошо) при повишени летни температури може да се стигне до бързи разградителни
процеси, които могат да причинят кислороден дефицит, особено нощем. В такива
случаи в тези водоеми се наблюдава ясно изразена флуктуация на кислородното
съдържание през денонощието. В нормалния случай обаче при достатъчно висока
скорост на течението и добра структурираност на обезводнения участък водният обмен
в плитките водоеми е добър, така че не са вероятни пренасищания или дефицити на
кислород, които да имат екологично въздействие.

Фиг. В 5 Растеж на водорасли в обезводнения участък на ВЕЦ „Ротенфелс”
В зоните със средна скорост на течението 0,3 м/с е вероятно да настъпи
седиментация на фини частици. В замърсените водоеми може да се очаква отлагане на
гниеща тиня в по-дълбоките вирове, която може да бъде обитавана само от ограничен
брой водни организми и нарушава кислородния баланс.
При вливането на отпадни води в обезводнените участъци, тези води се
разреждат единствено в зависимост от минималния отток. Тази ситуация при всички
случаи води до влошаване на качеството на водата с една или повече степени.
Вливането на отпадни води може да служи като химическа бариера, така че рибите да
не могат да осъществяват миграции нагоре по течението.
Влошаването на качеството на водите в обезводнените участъци не бива да се
допуска. Особено внимание е необходимо по отношение на участъците, които са силно
замърсени с разградими органични вещества. Качеството на водата в края на
обезводнения участък трябва да е същото или по-добро, отколкото в началото му.
В 3.2 ПОДБОР НА КРИТЕРИИ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ПРАКТИКАТА
За да се определи минималният отток във всеки конкретен случай, са
необходими ясни критерии. Те трябва да отговарят на следните условия:


при прилагането им да се гарантира екологичното функциониране на течащия
водоем,
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да могат да бъдат проверявани и
да са удобни при практическата работа.

По-долу са подбрани такива критерии, като са дадени препоръки за тяхното
практическо приложение.
Осъществяването на екологичните функции на един течащ водоем зависи като
цяло от факторите, обсъдени в Част В 3.1. Тези фактори могат да бъдат променени в
значителна степен при водовземания, причиняващи изменения в количеството на
оттока и затова трябва да бъдат отчитани при определянето на минималния отток. На
основата на тези фактори трябва да се изведат количествено измерими и проверими
критерии и да се дефинират целеви стойности.
За степента на екологичното функциониране на един водоем може да се съди по
определени групи организми, които служат като биоиндикатори. Те имат ясни
изисквания към факторите на средата в течащите водоеми. По този начин, ако се
открият подходящи биоиндикатори и се познават техните изисквания, тези изисквания
могат да се ползват като целеви стойности и съответно като критерии.
В Рамковата директива за водите определени групи организми са посочени като
биологични качествени компоненти при оценяването на екологичното съсътояние на
течащите водоеми (РДВ, Приложение V). Такива са съставът и числеността на:




водната флора
бентосните безгръбначни и
ихтиофауната.

И трите групи организми принципно са подходящи за биоиндикатори. Групата,
която се нуждае от най-много пространство, са рибите, тъй като рибните видове са
многобройни и имат различни жизнени стадии. Ако са изпълнени изискванията на
естествената ихтиофауна, тогава по правило са изпълнени и изискванията на другите
биоиндикатори.
Затова се препоръчва в дадения участък от водоема като биоиндикатор да се
използва естествената рибна фауна. Екологичните изисквания на рибите към
местообитанията и факторите във водоемите са добре известни. Те могат да служат
като критерии, според които може да се определи достатъчното количество на
минималния воден отток. Към естествената ихтиофауна спадат всички местни видове
риби и миноги в един водоем или участък от водоем, които са (били) естествено
разпространени там или е възможно да се появят в обозримо бъдеще.
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Фиг. В 6:
Схематично
представяне на
зоните на
разпространение
на рибите в
течащите
водоеми.
Видовете в потъмен цвят са
посочени в
Приложение 3
като
индикаторни
видове.
Източник:
Hoffmann et al.
(1995) (с
изменения)

За избраните индикаторни видове риби се проверяват следните критерии:
1. Екологични функции на местообитанието:
миграционен път
размножителен хабитат
хабитат на младите индивиди
хабитат на възрастните индивиди.
2. Необходими рамкови условия за наблюдаваните стадии на развитие
структури, подходящи за убежища според характеристиките (дължина,
ширина, дълбочина) и значението им
скорост на течението
дълбочина (вкл. във връзка с проходимостта)
водна повърхност
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температура на водата
кислород.

3. Течение, подходящо за придвижването на рибите от обезводнения участък до
основния водоем и възможно въздействие върху обезводнения участък поради
подприщване на водата след ВЕЦа.
В отделни случаи видове от другите две назовани групи организми могат да
имат по-високи изисквания към местообитанието от видовете риби, обитаващи
водоема. Например определени видове безгръбначни се нуждаят от по-голяма скорост
на течението, отколкото рибите. В случай че такива видове обитават околността на
обезводнения участък, трябва да се вземат под внимание и техните изисквания. Същото
важи за чувствителни животински и растителни видове, обитаващи периферните зони
на водоемите. Такива специални случаи обаче не могат да бъдат разгледани в рамките
на настоящите препоръки; при необходимост те трябва да се изясняват за всеки отделен
случай. За участъци с проблематично качество на водите може да е необходимо и
специфично разглеждане на назованите в Част 3.1.3 аспекти.
За прилагане в практиката предлагаме следния метод:
1. Първоначално може чрез ихтиологично зониране на проектния участък в
зависимост от водосборната област (Рейн, Бодензее, Дунав) и зоната на
разпространение (пъстървова и липанова зона, зона на бялата мряна) да се представи
естествената рибна фауна в участъка.
2. В Приложение 3 са описани изискванията за индикаторните видове риби в
пъстървовата и липановата зона, и зоната на бялата мряна, чието изпълнение е
необходимо за успешно съществуване и осъществяване на пълен жизнен цикъл. Ако
разглежданите видове принадлежат към естествената ихтиофауна в оценявания
участък, то те са индикаторни видове, подходящи за по-нататъшната работа, като
техните изисквания към местообитанието представляват необходимите за целта
стойности и критерии. Освен това може да е необходимо допълнително да се вземат
под внимание изискванията на видовете от Червената книга [DUSSLING & BERG
2001], видовете от Приложение ІІ на Директивата за хабитатите [EU 1992] или на други
чувствителни видове.
3. В третата стъпка аналогично на подхода при изготвяне на оценки за
съвместимост са описва екологичната стойност на планирания участък преди
намесата или без осъществена намеса. Тук се разглеждат настоящите функции и
потенциалът на участъка във връзка с цялостния водоем (напр. на основата на вече
съществуваща концепция за развитие на водоема).
4. В зависимост от стойността и потенциала на проектния участък се дефинират
необходимите качествени и количествени рамкови условия на местообитанието в
границите на участъка. За целта не е необходимо във всеки участък да са изпълнени
изискванията за осъществяването на всички отделни екологични функции, но във
всички случаи трябва да се гарантира проходимостта и достатъчният достъп до
обезводнения участък. Като цяло екологичните изисквания се увеличават с
нарастването на дължината на обезводнения участък, както и с нарастването на броя,
гъстотата и дължината на допълнителни такива участъци. При определянето на
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количествените стойности за рамковите условия отново трябва да се ползват
изискванията на индикаторните видове. Тук могат да се вземат предвид и сезонните
разлики.
В 3.3 ПОДБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ УЧАСТЪЦИ
Следващата стъпка включва подбиране на представителни участъци в рамките
на проектния участък, в които ще се проверяват минималните изисквания, дефинирани
на предишния етап. Тези участъци могат например да са важни убежища за рибите в
крайбрежната зона или пък чакълести зони, подходящи за размножителен хабитат или
за местообитание на младите индивиди.
Във връзка с осигуряването на проходимостта конкретно се наблюдават
критичните зони в целия обезводнен участък и граничещите с него участъци на
водоема. Миграционни пречки възникват при неблагоприятна скорост на течението,
т.е. в участъка с най-лоши условия, както и на мястото на вливането след обезводнения
участък, и в участъка непосредствено преди отклоняването на водата.
Изискванията на отделните индикаторни видове са описани в Прил. 3. За
определянето на представителните участъци се препоръчва теренно обхождане при
нисък отток в присъствие на представител на рибностопанските и водните власти. При
това обхождане трябва да се определи настоящият отток и да се фотографират
избраните представителни участъци.

Фиг. В 7 Неблагоприятен участък в обезводнения участък на ВЕЦ „Ротенфелс”
В 3.4 ПРЕОБРАЗУВАНЕ
СТОЙНОСТИ НА ОТТОКА

НА

ИЗИСКВАНИЯТА

В

КОЛИЧЕСТВЕНИ

Качествените и количествените екологични изисквания в критичните участъци
трябва да се преобразуват в конкретни стойности на оттока. Като се има предвид, че не
е необходимо във всеки участък и по всяко време да са изпълнени всички екологични
функции на местообитанието, се изчислява стойността на минималния отток. Оттокът
не бива да пада под тази стойност.
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Могат да се ползват и следните алтернативни методи:




приблизителна хидроложка оценка, осъществена при теренно посещение
провеждане на научно-практически опити за изкуствено регулиране на
оттока
хидроложко преобразуване чрез симулационни изчисления.

В съответствие със специфичните местни условия се избира само един подход.
Трябва да се отбележи, че зависимостта между оттока и дълбочината или съотв.
скоростта на течението може да бъде различна в зависимост от местните дадености.
Тази зависимост е обяснена по-долу на базата на различни хидрологични ситуации.
а) преградени участъци, в които се освобождават само съвсем малки
количества потенциална и кинетична енергия и съответно се отличават с малка разлика
във водните нива.
В тях дълбочината при ниски води е съвсем слабо зависима от оттока; скоростта
на течението по правило е слаба и приблизително пропорционална на оттока. Като
примерен хидрологични модел може да се ползва хидрологията на стоящ водоем.
Естествени структури с тази характеристика са например вирове или естествени дънни
ями.

Фиг. В 8 Типичен речен вир в планината Мителгебирге

б) бързо течащи участъци, където дълбочината зависи от размера на субстрата
и локалните разлики в нивата на дъното.
В тях дълбочината и скоростта на течението са слабо зависими от оттока. Като
хидрологични заместителен модел може да се вземе наклонено дъно с константна
разлика в нивата (нормален отток). Като примерен естествен структурен елемент могат
да се разглеждат бързеите.
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Фиг. В 9 Бързей в Шварцвалд
в) участъци с пад на водата, където дълбочината на практика не зависи от
дънния субстрат, а само от напречното сечение, обхващащо основното течение.
В тях дълбочината и скоростта на течението също са слабо зависими от оттока.
Подходящи примерни хидрологични модели са водни падове с различно съотношение
между ширината на водното огледало и дълбочината. Когато речното легло има
естествена форма, те се срещат в последователностите от вирове и малки падове.
Всички описани примерни хидрологични модели се основават на наблюдения в
една равнина и съответно са опростени. Чрез тези модели може например да се опише
централното течение, но не и течението близо до дъното. Без съмнение обаче е
възможно да се правят предположения за неговата скорост, тъй като тя е
приблизително пропорционална на скоростта на централното течение.
В 3.4.1 ХИДРОЛОЖКА ОЦЕНКА
В много случаи може на място да се направи хидроложка оценка на оттока. За
тази цел е необходимо да се определи оттокът при ниски води. За да се оцени правилно
ситуацията при нисък отток, може да е необходимо да се направят няколко теренни
посещения.
Първо в деня на огледа оттокът се определя на основата на теренни измервания,
чрез данни за водните нива или при необходимост чрез методи за оценка.
На основата на идентифицираните в предишните глави критерии в присъствие
на експерт по рибарството се определят критичните зони в обезводнения участък. След
това на основата на данните за настоящия отток в тези зони се оценява стойността на
оттока, необходима за изпълнение на критериите. Теренните посещения трябва да се
документират.
За хидроложката оценка е необходимо добро познаване на местните особености,
както и добри научни познания. В поредицата от препоръки „Хидрология на течащи
водоеми, близки до естествените”, части 1-4, са дадени препоръки за провеждането на
оценката.
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B 3.4.2 ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗКУСТВЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОТТОКА

ОПИТИ

ЗА

На основата на различни стойности на оттока, получени чрез изкуствено
регулиране, може да се определи стойността на минималния отток, необходим за
спазването на локалните екохидрологични критерии. Опитите за регулиране на оттока
са нагледни и могат да допринесат за положителното отношение към изискването за
минимален отток. За провеждането на опитите е необходимо да се обходи
обезводненият участък и той да се раздели на няколко части с характерни особености
на течението. След това се определя т.нар. неблагоприятен участък (фиг. В7) (или
няколко такива участъка). Това е зоната, в която по продължението на талвега
дълбочината е най-малка и по правило скоростта на течението е най-голяма.
Наблюденията показват, че при много малък отток неблагоприятният участък не е
достатъчно дълбок, за да могат да се осъществяват миграциите на рибите.

Фиг. В10 Опит за регулиране на оттока, Бад Ротенфелс, Мург
В рамките на опита се извършват следните действия:
измерва се протичащото водно количество в обезводнения участък,
измерва се дълбочината на речното легло в неблагоприятния участък,
определя се средната скорост на течението в неблагоприятния участък,
съставя се фотодокументация за различните стойности на оттока в
неблагоприятния участък (или участъци),
□ по време на опита се провежда екологично оценяване на рамковите условия,
специфични за дадения водоем,
□ проверява се екологичната функция на местообитанието, идентифицирана
съгласно Част В 3.2,
□ проверява се дали е достатъчно течението, по което се ориентират рибите (фиг.
В 11).
□
□
□
□

Освен това допълнително се събират данни и се документират другите рамкови
условия като топографията и типологията на водоема, основните хидрологични данни и
данните на ВЕЦа.

26

Изходни условия
За успешното провеждане на опита е необходимо навременно съгласуване с
участниците в процедурата, за да се определи подходящо време за изпълнението й и
да се изготви програма.
В много случаи при провеждането на опита в естествени условия целевата
стойност на оттока не може да се нагласи съвсем точно. Затова е необходимо да се
регулират и измерят различни стойности на оттока. Чрез интерполация на измерените
стойности може да се направи достоверно заключение относно характеристиката на
оттока. Тъй като влиянието на определящия за оттока фактор на грапавината на дъното
не се променя значително за различните стойности на оттока при маловодие,
минималният отток може да се изчисли на основата на необходимата дълбочина или
скорост на течението.

Обезводнен участък
Деривационен канал

Фиг. B 11: Конкурентно течение от деривационния канал
Подготвителни дейности за измерването и обработката на данните
За провеждане на опитите е необходима следната подготовка:
□ Предварително се изпробва регулирането на стойностите на оттока чрез
ползваното за целта съоръжение. Инсталират се подходящи помощни
водомерни лати (вж. Част С 2). За да се постигнат константни стойности на
оттока в деня на измерването, регулационното съоръжение трябва да е
нагласено навреме (при необходимост още предишния ден).
□ Препоръчва се в избрания неблагоприятен участък да се определи напречен
профил за измерването, където да се постави референтна точка. За опростяване
на измерването може да се сложи временна референтна точка и на дъното на
неблагоприятния участък.
□ Тъй като протичащото водно количество не може да се измери при
регулационното съоръжение, нито пък съоръжението може да се нагласи да
изпуска определено водно количество, необходимо е в близост до
неблагоприятния участък да се избере подходящо място за контрол на
нагласения отток и да се определи напречен профил за измерване на оттока.
□ Ако има притоци, например малки странични потоци преди неблагоприятния
участък, се измерва и техният отток. За тази цел предварително се избира
подходящ напречен профил и метод за измерване.
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□ За да може своевременно да се отчитат колебанията на водното ниво и съответно
на оттока по време на измерването, предварително се инсталират временни
водомерни лати.
Едновременно с измерванията на оттока в неблагоприятния участък се измерва и
дълбочината и ширината на свободната водна повърхност за всяка различна стойност
на оттока. По-късно с помощта на тези данни може да се изчисли площта на напречния
профил и средната скорост на течението, в случай, че тя не може да се измери
директно.
След това съгласно изискванията на избрания индикаторен вид риба може на
базата на необходимата дълбочина и скорост на течението да се изчисли стойността на
минималния отток и след това ориентировъчната стойност да се провери в други
представителни участъци (вж. Прил. 3).
Измерване на оттока в обезводнения участък
За измерванията на оттока в обезводнения участък са приложими следните
изпробвани в практиката методи.
Измерване с хидрометрично витло: Вероятно това е най-широко
разпространеният метод за определяне на оттока. При него се избира подходящ
напречен профил за измерване и скоростта на течението се определя с помощта на
хидрометрично витло по вертикалите от няколко точки с различна дълбочина.
На базата на тези точкови измервания скоростта на течението, зависеща от
дълбочината, се интегрира по графиката на дълбочината и чрез интегрално изчисление
се определя общото протичащо водно количество. За различна дълбочина на водата се
използват подходящи витла. Методът е описан по-подробно в Предписанието относно
водомерните съоръжения на Работната група на федерацията и провинциите по
въпросите на водите (LAWA) [LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER, 1978].
Магнитно-индуктивни измервания: скоростта на течението се измерва с
помощта на магнитно-индуктивен метод. Съгласно съответния физичен принцип този
метод се прилага без подвижни части. При него предимството е слабата чувствителност
към веществата, съдържащи се във водата и растителността. Изчисляването на
протичащото водно количество се осъществява аналогично на измерването с витло.
Методи с използване на маркерни вещества: при тях протичащото водно
количество се определя чрез измерване на концентрацията на вещество-маркер. Този
метод е особено подходящ в случаите, в които точковите измервания с витло или
измерването на скоростта на течението по магнитно-индуктивния метод не дават добри
резултати поради неподходящи характеристики на течението.
В практиката като маркери се използват например готварска сол и различни
флуоресциращи оцветители. Тук важи следният принцип: колкото по-малка е
концентрацията на маркера, толкова по-голям е оттокът. Повече информация за начина
на квантифициране за различните маркери, както и за теоретичната основа на метода
може да се намери в литературата (напр. KÄSS 1992). При използването на такива
вещества винаги се проверява дали е необходимо разрешение за това.
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Фиг. В 12 Измерване на оттока с помощта на хидрометрично витло
Снемане на геометрията на речното легло
При снемането на геометрията на речното легло в неблагоприятния участък се
спазват следните принципи:
Основен принцип: Измерването на височината на напречния профил по
правило се осъществява с помощта на нивелир или тахиметър. По изключение при слаб
отток линията на свободната водна повърхност също може да служи като хоризонтална
отправна равнина.
Възпроизводителност: Измерената височина на напречния профил трябва да
може да бъде съотнесена или към държавната геодезическа мрежа, или към най-малко
три собствени неподвижни референтни точки. Линията на напречния профил трябва да
се обозначи и да се фотографира заедно с разположението и вида на референтните
точки.
Брой на измерителните точки: Когато дънният субстрат е дребен и
геометрията на напречното сечение е еднообразна, измерванията на височината на
дъното се правят на сравнително големи разстояния. При по-едър субстрат или
неравномерности във формата на напречния профил съответно се избират по-малки
разстояния на измерване. По възможност трябва да се снемат поне 10 измерителни
точки на напречния профил, като поне 3-4 от тях да са над линията на свободната водна
повърхност.
Резултат: Върху описаната геометрия на напречния профил могат да се нанасят
наблюдаваните в рамките на опита нива (или ширини) на свободната водна повърхност
при различна стойност на оттока.
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Фиг. В 13 Обозначаване на напречен профил с опънато въже

Фиг. В 14: Нивелир и референтни точки, които служат за точното измерване на
разположението на профила
Контролна водомерна лата
С цел лесно следене на протичащото водно количество водното ниво оттокът се
наблюдава с помощта на няколко контролни лати (Фиг. В 15). Не е необходима сложна
конструкция: обикновено е достатъчна обикновена летва, която се забива в дъното на
водоема и по нея се наблюдават относителните изменения на водното ниво. Като
нулева точка може да служи горният ръб на летвата. Не е необходимо нанасяне на
измерително деление.
Контролните лати трябва да са разположени така, че всички очаквани водни
нива в рамките на опита да могат да се измерят по тях.
Определянето на нивото на водната повърхност в рамките на опита за
регулиране на оттока може да бъде обвързано с различни цели:
□ Проверка на константността на оттока по време на опита
□ Определяне на нивото от двете страни на различни препятствия
□ Възможност за използване на данните за водното ниво при по-нататъшни опити.
За целта линията на водната повърхност трябва да се съотнесе към поставена на
брега референтна точка. За по-голяма точност тази точка се съотнася с поне две
други неподвижни точки и държавната геодезическа мрежа.
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С цел документиране на опита всички използвани лати трябва да се
фотографират.

Фиг. В 15: Временна водомерна лата
Характеристика на оттока в обезводнения участък
Тъй като при маловодие броят на зоните с бързо течение е по-малък, от значение
за екологичното оценяване е разпределението на тези зони. Когато водоемът има
естествена структура, те често се концентрират в малък брой участъци, докато зоните с
бавно течение значително преобладават.
Зоните с бавно течение обикновено са с почти водоравна и обикновено спокойна
водна повърхност. Тази характеристика може да се използва, за да се раздели участъкът
при маловодие на лотични и лимнични (бързо- и бавнотечащи) зони, като за качествен
критерий служи лесно описуемата водна повърхност. За по-нататъшно квантифициране
може да се работи с метода FST [STATZNER UND MÜLLER 1989, STATZNER ET AL.
1990, FUCHS 1994, SCHMEDTJE 1995] или с използване на микровитла [MUTZ 1989].
На фиг. В 16 се виждат различните зони в един обезводнен участък: в началото
му водата тече равномерно (спокойна повърхност), в зоната на неблагоприятния
участък водата тече неравномерно и ускорено; там дълбочината е най-малка. По-надолу
по течението оттокът отново се успокоява.
Затова за практически цели често е достатъчна визуалната идентификация на
бавно- и бързотечащите зони. За да е успешен този метод, оттокът трябва да е
сравнително слаб и да има ясно различими зони с по-бързо и по-бавно течение.
В 3.4.3 СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ НА ХАБИТАТИ
Симулационните модели от този вид позволяват правенето на прогнози. Когато е
планирано изграждането на хидротехнически съоръжения, чрез тези модели е
възможно да се проучат водовземанията и техният ефект върху водоема. Такива случаи,
например реактивирането на ВЕЦ без работещ деривационен канал или изграждането
на ново водохващане, са подходящи за събирането на данни за създаване на хабитатни
модели.
Проучванията на вече съществуващи съоръжения обаче също могат да дадат
подробна информация, защото в тези случаи е възможно да се определи цялостното
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екологично въздействие на малки изменения в оттока. Моделирането включва
хидрологични изчисления за определяне на водното ниво, на площта на напречните
сечения и скоростта на течението при различни стойности на оттока. По този начин е
възможно да се правят заключения за качеството на местообитанията на водните
организми.
С помощта на симулационни модели може да се наблюдава и ефектът от
измененията на оттока и структурата върху рибите, безгръбначните и макрофитите.
Така се създава количествена основа, която позволява да се съотнесат екологичното
състояние и ползването. Чрез симулационните модели може да се изчисли конкретна
стойност на екологичната ценност (напр. площта на хабитата в м2) в зависимост от
оттока [SCHNEIDER ET AL. 2001].

Фиг. В 16 Събиране на данни за симулационен модел
Като основни параметри трябва да се опишат геометрията и структурата на
обезводнения участък. Това включва измерването на напречните профили и дънните
субстрати в един или повече представителни участъка. Броят на напречните профили
трябва да е съобразен с разнообразността на водоема.
Колкото по-точни са използваните за целта хидрологични модели, толкова поподробни трябва да са геометричните данни. При относително еднообразни водоеми
могат да се използват по-прости модели за описване на течението, които се основават
на едноизмерни измервания на свободната водна повърхност. При по-сложна геометрия
на водоема се използват двуизмерни модели. Много плитките зони или зоните, които и
при най-малките изменения на оттока изсъхват в по-голямата си част, както и
измененията на оттока, характерни за водоеми с голям наклон и разнообразна
структура, обикновено се проучват трудно чрез хидрологичните модели. В такива
случаи се препоръчват измервания на водното ниво с водомерни лати при няколко
различни стойности на оттока.
Примерно моделиране на хабитати с програмата CASiMiR (вж. описанието в
Прил. 4) е направено за ВЕЦовете Алфредстал до Обермархтал на р. Дунав, ВЕЦ Т 64
до Ройтлинген на р. Ехац и Рапенбергхалде до Тюбинген на р. Некар (Прил. 1).
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Структура/хидрология

Експертни познания (за
изискванията на
рибите)

Дълбочина

пригодност на хабитата
ниска

Бяла мряна, възрастна
висо
ка
Течение

Субстрат

Фиг. В 17: Принцип на моделиране на рибните местообитания с програмата CASiMiR
В 3.5 ОБОБЩЕНИЕ
По-долу са обобщени работните стъпки при съобразяването на минималния
отток с местните особености:
1. Ихтиологично зониране на плановия участък на ВЕЦа с описание на
естествената ихтиофауна.
2. Определяне на индикаторните видове риби и описание на техните
изисквания, като при особени случаи се разглеждат и допълнителни видове.
3. Описание на екологичната стойност на плановия участък и потенциала му за
възстановяване.
4. Качествена и количествена дефиниция на необходимите екологични
функции (вкл. ако те са различни през различните сезони) в рамките на участъка, както
и рамковите условия на местообитанието в съответствие със значението на участъка
и изискванията на индикаторните видове. Във всички случаи към тези екологични
функции се включват проходимостта и насочващото водно течение, по което рибите
достигат до обезводнения участък.
5. Подбор на представителните зони, в които ще се измерва изпълнението на
изискванията.
6. Преобразуване на екологичните изисквания към проходимостта и
местообитанието в критичните участъци в количествени стойности на оттока (при
необходимост с отчитане на сезонните разлики) чрез оценяване на оттока, опити за
регулиране на оттока или симулационни изчисления.
В 4 ПРОВЕРКА НА ДИНАМИЧНО ПОВИШАВАНЕ НА ОТТОКА В
ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИТОКА НА ВОДА
В отделни случаи е възможно по екологични причини да се наложи динамично
повишаване на съобразения с местните условия минимален отток в зависимост от
притока на вода в обезводнения участък. За целта изчислената съгласно Част В3
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стойност на оттока QminA може да бъде увеличена с динамично количество QD,
зависимо от притока.
QminD = QminA + QD
Трябва да се провери доколко динамизирането на оттока, зависимо от притока,
има екологичен смисъл и дали е технически осъществимо.
Принципно трябва изпускателното съоръжение на водохващането да е
подходящо за динамизиране. Това често изисква големи строителни и технически
ресурси. Поради сложността си динамизирането на оттока, зависимо от притока, рядко
се използва в практиката.
До динамиката на оттока се стига и тогава, когато оттокът надвишава капацитета
на турбините и съответно оттокът в обезводнения участък се повишава. Тази естествена
динамика е желателна, но тя не влияе на определянето на количеството на динамичния
отток (вж. Част С 1).
В 5 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК
След осъществяването на описаните работни стъпки (вж. диаграмата на фиг. В2)
изчисленият минимален отток се ползва като основа за искане на разрешително за
водоползване или научно-техническа оценка. Допълнителни аспекти като строежа и
експлоатацията на съоръжения или въздействията върху енергопроизводството могат
да бъдат представени от кандидатстващия и трябва да се вземат предвид при вземането
на решение. Разяснения по тези въпроси са дадени в следващата част.
След това се взима решение от водните власти с определяне на минималния
отток или отхвърляне на искането за разрешително за водоползване.
В 5.1 СТРОИТЕЛНИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ АСПЕКТИ
Определянето на минималния отток трябва да е съобразено не само с
характеристиките на отточния режим, но и със строителните и експлоатационните
аспекти във връзка с практическото осъществяване на динамизирането на оттока.
Минималният отток трябва да се гарантира чрез технически мерки.
По правило изпускателното съоръжение е интегрирано във водовземното
съоръжение. При избора на изпускателно съоръжение за регулиране на оттока трябва
да се вземат предвид и особеностите на неговата експлоатация:
□ сигурност на функционирането, както и възможност за проверка (например чрез
визуален контрол) на планираната функция,
□ нечувствителност към външни влияния, осигурена чрез подходящи
хидротехнически мерки, например подводен праг пред входа на довеждащия
канал на ВЕЦа,
□ малки ресурси за поддръжка, например лесно осигуряване на необходимия
отток, както и да няма опасност от разкалибриране поради дънни и плаващи
наноси,
□ възможност за документиране.
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За изпускането са възможни различни варианти, които могат да бъдат и
комбинирани:
□ съоръжение за осигуряване на проходимостта (рампа, рибен проход, обходен
канал),
□ обикновени отвори, къси тръби, шлюзове, преливници или турбини за
минимални водни количества.
Въпросите по различните съоръжения за регулиране на оттока и техните части
са обяснени в Част С1. Част С2 съдържа указания за провеждането на хидрологичните
изчисления. Непрякото регулиране на водоизпускането чрез регулиране на водното
ниво на входа на деривационния канал по правило не е препоръчително поради
неизбежната му неточност. Затова прилагането му трябва внимателно да се прецени във
всеки отделен случай.
В 5.2 ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ВЪРХУ ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВОТО
За оценяването на бъдещото енергопроизводство във връзка с минималния отток
е необходимо да се познава съответният (бъдещ) отточен процес. За целта се ползва
историческа или синтетична графика на оттока. Освен това при оценката се приема
средностатистическо ниво на експлоатация на машинното и електротехническото
оборудване, без да се отчита продължителността на периода, за който се прави
изчислението. Особеностите при експлоатацията, които не са количествено измерими
(напр. проблеми при много високи води, повреди на съществени машинни части,
варирането на експлоатационния период на ВЕЦа през годината) могат да се отчетат с
помощта на опитно изчислени стойности.
За оценката на енергопроизводството се използват различни методи:
□ точно изчисление с производствен план [GIESECKE & MOSONYI 2003],
основан на общата зависимост на оттока от машинното и електротехническото
оборудване. За тази цел в практиката могат да се използват ръчни или
компютърни компоненти (напр. модулът WASKRA от CASiMiR).
□ приблизително изчисление на базата на дадени височини на пада и степени на
използване. При този метод се вземат предвид евентуални по-дълги периоди на
липса на експлоатация, намаляването на оттока в периодите на частично
натоварване и съкращаването на периодите на пълно натоварване.
□ приблизително изчисление само на базата на графиката на оттока.
Ако минималното водно количество или части от него се изпускат през турбина
за минимални водни количества, свързаното с това увеличение на
енергопроизводството се определя аналогично с помощта на първите два метода. Тъй
като в случая не е възможно да се направят емпирични наблюдения за измерване на
водното количество, за основа на изчисленията се използва средното протичащо водно
количество през турбината.
В рамките на концепцията за развитие на р. Мург за всички ВЕЦове по реката
е изчислен приблизителният минимален добив на електроенергия след осигуряване на
минимален отток, равен на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО):
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В област Ращат в зависимост от размера на ВЕЦа се открояват две групи. При
по-големите централи с период на маловодие между 165 и 340 дни годишно
енергийните загуби са между 6,9 и 8,5%. За по-малките централи с период на
маловодие между 5 и 45 дни годишно загубите са между 1,4 и 3,6%.
В област Фройденщат размерите варират повече – периодите на маловодие са
между 40 и 325 дни годишно. Енергийните загуби на централите съответно са между
3,7 и 8,3%.
При анализа на ВЕЦ Бруга по примера на Дитенбах е изчислено намаляването
на енергодобива и увеличаването на оттока при различни стойности на минималния
отток. Като отправна величина е избрана стойност на минималния отток,
съответстваща на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО).
Регулиране на Енергийна
минималния
продукция [%]
отток
100,0
1/3 СМО
95,7
1/2 СМО
87,8
Matthey
77,8
Q347

Намаляване на
продукцията
[%]
0,0
-4,3
-12,2
-22,2

Минимален
отток [л/с]

Нарастване на
оттока [%]

126
188
220
380

0,0
+49,2
+74,6
+201,6

В рамките на моделирането с CASiMiR за примерните ВЕЦове Алфредстал на
р.Дунав и Бухенмюле на р.Кохер (Прил. 1, примери 2 и 5) също така са проведени
енергийни изчисления, които онагледяват въздействието на различни стойности на
минималния отток (отчасти динамични).
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Част С Конструктивни възможности за регулиране на оттока и
подобряване на структурата и течението в обезводнени речни участъци
Спазването на количеството на минималния отток трябва да се осигури с
помощта на съответното проектиране, експлоатация и поддръжка на
хидротехническите съоръжения. То трябва да се удостовери по време на правната
процедура. При необходимост трябва да се предвидят и подходящи контролни
съоръжения.
С 1 ИЗБРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТТОКА
Водните количества за осигуряването на минималния отток се внасят в
обезводнения участък чрез съоръжение за създаване на проходимост или чрез
регулационни съоръжения. Съоръженията трябва да са изградени така, че постоянно да
е гарантирано наличието на минималното водно количество.
Съоръжения за създаване на проходимост и осигуряване на минималния
отток
По отношение на хидроложкото описание на съоръженията за осигуряване на
проходимостта, ресурсите за поддръжката им, контрола на функционирането им и т.н.
има множество информация в литературата.
Протичащото водно количество в съоръженията за създаване на проходимост
винаги е зависимо от нивото на водата от двете страни на съоръжението. Значително
увеличение на протичащото водно количество настъпва само при пълноводие. Затова
съоръженията не могат да допринесат съществено за динамизирането на оттока в
обезводнения участък.
За да се осигури безпроблемното функциониране на съоръженията, не бива да се
допуска задръстването им с плаващи предмети. Най-често използваният метод за целта
са подводните прагове. Препоръки по този въпрос се съдържат в поредицата
„Осигуряване на проходимост за животните в течащите водоеми”.
При планирането на съоръжението трябва да се вземат под внимание
разположението и оттокът, необходим за осигуряване на достатъчно течение, по което
да се ориентират рибите. Освен това трябва да се осигури и достатъчно силно течение,
излизащо от обезводнения участък. Необходимо е оттокът, необходим за осигуряване
на ориентирането за рибите, да се сравни с определеното за обезводнения участък
минимално водно количество.
Съоръжения за регулиране на оттока
Съоръженията трябва да са изградени така, че да е необходима минимална
поддръжка и да е гарантирано ефективното регулиране на минималния отток. Едно от
възможните решения е чрез подводен праг (фиг.С 2).
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Фиг. С 1: Река Некар и обходен канал при Кирхентелинсфурт

Преградно
съоръжение
Рибен проход
Промивно
съоръжение
потопяема стена
(повърхностен
предпазител за
плаващи предмети)

Канал, водещ
към ВЕЦ

Подводен праг

Фиг. С2 Подводен праг при ВЕЦ Ладхоф на Елцах
На малката скица: Принцип на функциониране. Притокът е по-голям от минималния
отток (Schwelle = праг, Kanal = канал)
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Регулиране чрез тръби и отвори
Внасянето на минималното водно количество чрез тръба се характеризира с
постоянна, т.е. независима от оттока площ на напречното сечение на тръбата.
Оттокът през една тръба се определя основно от разликата във водните нива от
двете й страни. Регулирането на оттока чрез тръба е особено подходящо за местата,
където е необходимо добавяне на водни количества, независими от оттока. Чрез тръба
не може да се постигне динамизиране на оттока.
Същото важи за отток през малки отвори (съответстващи на къса тръба).
При регулирането чрез тръби не се осигурява достатъчна степен на
проходимост, защото компенсирането на височината на пада за бараж с височина един
или повече метра води до твърде голяма скорост на водата в регулационната тръба.
Освен това и субстратите не могат да се интегрират добре и да се задържат на дъното
от двете страни на тръбата. Регулирането чрез тръба е подходящо за засилване на
течението под ВЕЦа за осигуряване на проходимостта.
Ресурсите за поддръжка при тръбните съоръжения са големи, тъй като отворите
лесно се задръстват от плаващи предмети. Необходими са съоръжения за задържането
им. При правилно приложение регулирането с тръби по-слабо се влияе от замръзване в
сравнение с останалите варианти. Контролът се осъществява сравнително лесно, когато
има възможност за наблюдаване на тръбния отвор. Водното ниво от двете страни на
тръбата обикновено може лесно да се измери напр. с помощта на референтни точки или
водомерни лати.
Регулиране на оттока с шлюз
При регулирането с шлюз оттокът също като при тръбата зависи основно от
разликата в нивата на водата преди и след шлюза, както и от площта на отвора. Тъй
като оттокът е приблизително пропорционален на квадрата на височината на водния
пад, динамизирането чрез неподвижен шлюз е също толкова трудно, колкото с тръба.
Само чрез подвижни шлюзове може да се постигне изменение на допълнителния отток.
Тъй като височината на отвора е много малка, при този метод също могат да възникнат
проблеми при точното регулиране на съоръжението, които могат да се изяснят само с
независимо измерване.
Проходимостта на шлюзовите отвори е лоша, тъй като дори и при малка разлика
в нивата могат да се получат големи скорости на течението и по този начин
съоръжението става непроходимо за повечето видове.
Отварянето и затварянето на шлюза с цел почистване трябва да се извършва
бавно, за да не се получи рязък пад и повишаване на оттока.
Редовното почистване се осъществява преди периодите на маловодие, за да
може по време на маловодието да са осигурени необходимите водни количества за
оводняване на участъка. Освен това плаващите предмети, събрани при почистването,
могат да се транспортират по-надалеч, когато течението е по-силно. По този начин се
намалява натрупването на плаващи предмети в обезводнения участък.
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Функционирането на шлюзовете при наличие на подводно течение се
контролира сравнително лесно, тъй като височината на отвора при малки шлюзове
често може да се провери с помощта на подвижните им части (напр. зъбчат механизъм),
докато при по-големите съоръжения тази информация по правило се записва
автоматично. В този случай е необходимо само да се провежда редовен контрол на
настройките. Както и при регулирането с тръба водното ниво може да се измерва с
помощта на референтни точки или водомерни лати.

Фиг. С 3: Шлюз с подводно течение (опит за регулиране на оттока при ВЕЦ
Хоркхайм)
Ниво на водата преди преливника/шлюза
Регулиране чрез шлюз

Регулиране чрез преливник

Q=отток
Qпреливник

Qшлюз

Фиг. С 4: Сравнителна характеристика на оттока при регулиране с шлюз и преливник
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Фиг. C 5: Шлюз преливен тип (опит за регулиране на оттока при ВЕЦ Хоркхайм)
Регулиране чрез преливник
При този метод височината на водния пад нараства с повишаването на водното
ниво преди преливника и по този начин нараства проточната напречна площ.
Същевременно скоростта нараства в зависимост от височината на пада, поради което
оттокът се увеличава експоненциално спрямо водното ниво преди преливника.
Увеличението на оттока може да се регулира чрез подприщване на водата след
преливника. Затова чрез този тип регулиране могат да се постигне силно динамизиран
отток.
Поддържането на преливниците изисква по-малко ресурси, отколкото тръбите и
шлюзовете, тъй като задръстването им с плаващи предмети е по-малко вероятно поради
тенденцията за самопочистване. Тези съоръжения обаче прекъсват транспорта на
седименти във водоема.
Контролът на съоръжението може да се ограничи до прост визуален контрол на
самия преливник и на водното ниво преди него, а когато отдолу има подводен праг, и
на нивото на водата след преливника.
Турбина за минимални водни количества
Чрез използването на турбина за минимални водни количества може да се
променя протичащото водно количество и по този начин регулирането да се
динамизира. Този метод обаче трябва да се прецени от икономическа гледна точка,
защото една неподходяща турбина може да е по-евтина, но да не може в оптимална
степен да обработи добавеното водно количество за динамизиране на оттока. В
досегашната практика турбините се използват само за големи и средни водоеми,
защото в малките водоеми няма достатъчна възвръщаемост поради малките
допълнителни водни количества.
Турбината сама по себе си не осигурява проходимост, затова при този метод
винаги трябва да се изгражда и съоръжение за осигуряване на проходимостта. Водата,
излизаща от турбината може да усилва течението подобно на регулирането чрез тръби.
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Контролът не се различава съществено от този на обикновените турбини
(отчитане на протичащото водно количество и височината на пада).

Деривационен канал

изход на турбината за минимални
водни количества

Фиг. C 6: Изход на турбината в обезводнения участък при баража на Моосхаузен
C 2 РЕГУЛИРАНЕ НА ОТТОКА ПРИ СЪОРЪЖЕНИЯТА
За да може да се проведе ефективно проучване на зависимостта на абиотичните
величини от оттока в обезводнения участък, са необходими изменения на регулирания
отток.
Тук освен техническите въпроси от значение е и времето, което е необходимо за
измененията на оттока при водовземното съоръжение да повлияят върху проучвания
участък. Практическият опит показва, че първоначално трябва да се работи при вече
настъпили изменения в оттока на проучваното място. Затова изпускането на целевото
водно количество трябва да се осъществи още преди началото на самото проучване,
защото в противен случай трябва по-дълго време да се чака настъпването на отточната
реакция на проучваното място.
За регулирането на оттока е необходимо приблизително пресмятане на
хидрологичните условия на мястото на водовземането. Информация за пресмятането на
оттока при съоръженията с цел осъществяване на проходимостта има в препоръките
„Проходимост за животните в течащите водоеми”. За измерването на другите
хидрологични системи могат да послужат следните препоръки.
Хидрологичните измервания винаги включват измерване на нивото на водата
преди съоръжението и размерите на съоръжението (дължина, ширина, височина и т.н.).
При наличие на преливник или шлюз без праг, водното ниво след съоръжението не е от
значение. В случай на преливник или шлюз с праг, както и при наличие на тръба трябва
допълнително да се вземе предвид и нивото на водата под съоръжението. На фиг. С 4 е
показано въздействието на изменението на оттока ∆W върху водното количество,
протичащо през шлюз и през преливник. Вижда се, че при еднаква стойност на ∆W
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преливникът има по-голямо ∆Q от това на шлюза. Затова при изменения в оттока
постигането на константно водно количество чрез шлюз е по-ефективно.

Фиг. С7: Неподвижна бленда за регулиране на оттока и предотвратяване на
задръстването на рампата с плаващи предмети
За да се осигури ефективното функциониране на регулационното съоръжение, е
необходима редовна поддръжка. Съоръжението трябва да е изградено така, че за
поддръжката му да са нужни минимални ресурси. Най-популярният метод за
предотвратяване на задръстването на съоръженията с плаващи предмети са
потопяемите стени. Оптимизирана схема на потопяема стена е показана в поредицата
„Осигуряване на проходимост за животните в течащите водоеми”.

43

Фиг. С 8 Контролен напречен профил на входа на обходен канал
C 3 СТРУКТУРНИ ПОДОБРЕНИЯ В КОРИГИРАНИ ОБЕЗВОДНЕНИ
УЧАСТЪЦИ С ФИКСИРАН ПРОФИЛ
Възстановяването на местообитанията, характерни за конкретния водоем може
да изисква подобряване на морфологичната структура в обезводнените участъци, които
са били коригирани. В Част 3.1.2 са посочени съответните изисквания. Необходимо е да
се спазят необходимите за потенциалната естествена рибна фауна критерии.
В обезводнени участъци, коригирани с цел ефективно оттичане при пълноводие
не са достатъчни дори и по-високи стойности на минималния отток, за да се спазят
изискванията към местообитанието на потенциалната ихтиофауна и другите водни
организми. При пълноводие в обезводнените участъци рязко навлиза голямо
количество вода, което от една страна води до ерозия и загуба на размножителни
местообитания. От друга страна рибите, особено в по-ранните си стадии на развитие,
биват отнасяни от водата, тъй като възможностите им за укритие в такива коригирани
участъци липсват. Необходимо е да се гарантира спазването и на двата критерия –
запазването на местообитанието и на проходимостта. За постигането на тази цел е
необходимо както достатъчно минимално водно количество, така и наличието на
съответните морфологични структури във водоема.
Също и в малки водоеми с неестествени условия, качеството на хабитатите може
да се оптимизира чрез прости мерки за подобряване на морфологичната им структура.
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По-долу са показани идеи за подобряване на структурата в обезводнените
участъци на две примерни ВЕЦ (Рапенбергхалде и Хоркхайм, две от големите ВЕЦ на
р. Некар).
ВЕЦ Рапенбергхалде на р. Некар
Еднообразното и на места фиксирано дъно се нуждае от структурни подобрения,
като се вземе предвид определената стойност на минималния отток. Същевременно не
бива да се допуска влошаване на ситуацията при пълноводие. Резултатът от
подобренията е, че свободната водна повърхност в средата на водоема е намалена,
бреговете стават по-разнообразни, развитието на дървесна растителност по тях се
толерира и поддържа, появяват се два острова със фиксирани краища. Наличните
дървета са запазени. Река Некар може да оформя речното си легло в рамките на
дефинираните граници (вж. Фиг. С 9 а и б).

Фиг. C 9 а и б Скица на подобряването на структурата на речното легло при ВЕЦ
Рапенбергхалде на р. Некар
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ВЕЦ Хоркхайм на р.Некар
В рамките на предпроектно проучване са изследвани подобряването на
биотопната структура на речното легло и създаването на надлъжната проходимост в
обезводнения участък. Освен това в рамките на предпроектно проучване
„Възстановяване на екологичната проходимост на р. Некар” са разработени
предложения за различни решения.
За реализирането на проходимостта са планирани вариантите „обходен канал с
турбина за минимални водни количества”, както и „обходна рампа без допълнително
ползване на ВЕЦа”.
За да се подобри структурата на водоема, се предлага комбинация от буни, талпи
и трупи. За да се осигурят укрития за рибите при пълноводие е предвидено свързване
със стар речен ръкав, по чиито брегове има крайречни влажни ливади. Вливащият се
поток Катцентал също ще бъде свързан с участъка.
За да достигат рибите по-лесно обезводнения участък е предвидено стеснение
при вливането в корабоплавателния канал.
Различните мерки са представени на фиг. С 10 и С 11.
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обходен канал – зона на стесняване M 1:50

обходен канал – зона на разширяване M 1:50

примерен обходен канал на р.Енц в
Оберриксинген, Отток Q= ок. 1м3/с

комбиниран рибен проход с вирове и
процепи

Фиг. C 10: Скици на съоръжения за осигуряване на проходимостта при ВЕЦ Хоркхайм
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Фиг.C 11: Концепция за реализирането на План 1 Юг – ВЕЦ Хоркхайм на р. Некар
С 4 ПОДОБРЯВАНЕ НА НАСОЧВАЩОТО ТЕЧЕНИЕ, ИЗЛИЗАЩО ОТ
ОБЕЗВОДНЕНИТЕ УЧАСТЪЦИ
Рибите, мигриращи нагоре по течението, се ориентират по основното речно
течение. При деривационните ВЕЦ това течение в повечето случаи излиза от канала
след ВЕЦа. Затова по-голямата част от рибите не се насочва към обезводнения
участък, където след това имат възможност да мигрират нагоре по течението, а към
канала след ВЕЦ-а.
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Едно възможно решение на проблема е да се създаде течение в обезводнения
участък. Това може да се осъществи чрез по-голямо водно количество или чрез
стесняване на напречния профил.
За примерния ВЕЦ Алфредстал (Прил. 1, Пример 5) учени от Щутгартския
университет са проучили конструктивните възможности и тяхното действие на
основата на математически модел.
Хидравлично моделиране
За целта са проведени двуизмерни хидрологични моделирания. Необходимите за
това полеви данни (тахиметрични данни, скорост на течението, отток) са снети за
различни стойности на оттока. На фиг. С 12 е показано разпределението на скоростта
на течението в края на обезводнения участък на ВЕЦ Алфредстал при различни
комбинации на оттока през турбините и през обезводнения участък. Става ясно, че само
чрез повишаване на минималния отток до 3 м3/с не може да се постигне създаване на
истинско основно течение.

Деривационен
канал

Обезводнен
участък

QT = отток през турбините, Qmin = минимален отток в обезводнения участък
Фиг. С 12: ВЕЦ Алфредстал, разпределение на течението на мястото на вливането на
деривационния канал
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Фиг. C 13: Основно течение от канала под ВЕЦа (жълта стрелка), слабо течение от
обезводнения участък (синя стрелка)
Проучени са следните хидроинженерни мерки за подобряване на ситуацията:
Буна
Чрез поставянето на буна на левия бряг се стеснява напречният профил в края на
обезводнения участък. По този начин в стесненото място скоростта на течението се
увеличава. Буната трябва да е така проектирана, че при стойности на оттока > QMin да
бъде заливана от водата, за да се ограничи подприщването при пълноводие.
Остров
В участъка на канала под ВЕЦа може да се направи удълбаване и съответно
разширяване на напречния профил на деривационния канал. Чрез създаването на
остров се увеличава количеството на водата, идващо от деривационния канал, което се
насочва към левия бряг. За да се насочи миграцията на дънно ориентираните бяла
мряна и скобар към обезводнения участък, се поставя заливаем праг с височина 1 м.
Деривационен
канал

Буна

Стена

Остров

Обезводнен
участък

Фиг. C 14: Представяне на проучените хидроинженерни мерки
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Буна и остров
При тази алтернатива е проучена комбинацията от двете мерки. Резултатите от
хидравличното моделиране са обобщени на фиг. С 15. Установено е, че необходимото
за създаването на централно течение минимално водно количество се достига средно
само в 50-60 дни годишно. Чрез подходящи хидроинженерни мерки течението би могло
да се засили. Особено при комбинацията от буна и остров в модела се вижда засилване
на течението, излизащо от обезводнения участък.
Буна

Остров

Буна и остров

QT = отток през турбините, Qmin = минимален отток
Фиг. C 15: Въздействие на проучените варианти върху течението според Фиг. С 14
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Част D Препоръки за експлоатацията и контрола на резултатите
D 1 КОНТРОЛ НА РЕГУЛИРАНЕТО НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК ПРИ
БАРАЖНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Безпроблемното функциониране и правилната експлоатация на всички части на
съоръженията трябва да се осигурят чрез проверки. За това на първо място е отговорен
този, който стопанисва ВЕЦа. Видът и обхватът на контрола трябва да се определят в
разрешението за водоползване.
Всички измервателни уреди трябва да са достъпни и лесни за отчитане.
Целевите стойности се маркират така, че да могат да се отчитат без специални научни
познания.
Концепцията за контрол от страна на стопанисващото лице трябва да се вземе
предвид още при планирането на регулационните съоръжения, за да се намалят
необходимите ресурси при експлоатацията. Необходимите съоръжения за наблюдение
трябва да са възможно най-прости и да не са чувствителни към смущения.
Контролът от страна на властите се осъществява от отговорната институция в
рамките на общия контрол по водите според чл. 82 от Закона за водите. За правилното
функциониране е необходима и редовна поддръжка на регулационното съоръжение.
D 2 КОНТРОЛ НА ПРОТИЧАЩОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО
Регулирането на оттока и водното ниво в обезводнения участък се контролират в
периодите на маловодие. Осигуряването на определено водно количество чрез
регулационните съоръжения зависи от начина на функционирането им.
Препоръчително е по време на планирането на съоръжението да се предвиди и
концепция за проверка на стойностите на оттока, за да се предотврати необходимостта
от сложни строителни или експлоатационни контролни мерки.

Фиг. D 1: Дунав – Обермархтал. Рампа, заместваща една част от баража, служи
като съоръжение за осигуряване на проходимостта и за регулиране на оттока
По правило са възможни следните три случая:
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1. Регулирането на минималния отток зависи само от нивото на водата
преди баража.
Типичен пример за това са преливниците. В този случай трябва водното ниво да
може лесно да се наблюдава. За тази цел се използват прости измервателни рейки. При
всяка проверка се осъществява и визуален контрол на напречния профил на
преливника, за да се забележат отлагания или задръствания.
Когато се ползват преливник с допълнителни съоръжения, например шлюзове
или клапи, трябва лесно да може да се определи правилното им положение.
Аналогично на преливниците се действа и при подобните на тях хидрологични
ситуации, при които има промяна на параметрите на водното течение. Такива ситуации
възникват предимно на входовете на различните съоръжения за осигуряване на
проходимостта. По тези въпроси може да се консултира съответната литература. След
това се пресмята оттокът от регулационното съоръжение.
2. Размерът на минималния отток зависи от нивото на водата преди баража
и от площта на напречния профил.
Към този тип регулиране спадат например шлюзовете, малките отвори и тръби,
при които не се получава подприщване. Тук освен нивото на водата преди баража,
което както в първия случай може да се определя и контролира напр. чрез
измервателни рейки, трябва да се контролира и самият отвор.
При неподвижни съоръжения често е достатъчен визуален контрол. Когато това
не е възможно, например при тръби, чийто диаметър е малък в сравнение с дължината
им, при нужда е необходимо собствено измерване или оценка на оттока. Тук могат да
помогнат и индивидуални решения.
Когато има подвижни части, трябва да се предвиди възможно най-лесно
контролиране на степента на отваряне, например чрез маркиране на задвижващия
механизъм на шлюза.
Оттокът от регулационното съоръжение се пресмята след снемане на данните.
Концепцията за контрол трябва също да е ориентирана спрямо управлението на
съоръженията от стопанисващия ВЕЦа.

Фиг. D 2: Регулиране чрез система от отвори
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3. Част от минималния отток се изпуска чрез турбина за минимални водни
количества или байпас.
Този метод може в определени граници да се оцени чрез съотношението между
височината на пада и капацитета на турбината.
Измерване на минималния отток в обезводнения участък
Когато хидрологичните условия са трудни за контролиране, напр. при липса на
достъп до водовземното съоръжение, минималният отток се мери в самия обезводнен
участък. Една възможност за това е методът с използване на маркерно вещество (Част
3.4.2).
D 3 КОНТРОЛ НА ПРОХОДИМОСТТА
Контролът на проходимостта на обезводнения участък, включително на
водовземането по правило включва измерването на два компонента:
Проходимостта на обезводнения участък може да се оцени чрез измерване на
най-плитката точка на талвега. За целта трябва да се обходи целият талвег на участъка
и да се определи цялостната дълбочина. Допълнителни параметри, напр. височина на
пада и скорост на течението, които са измерени в хода на определянето на минималния
отток, могат да бъдат от значение в отделни случаи.
Освен това е необходимо да съществува насочващо течение, по което рибите да
могат да достигат обезводнения участък.
Има водоеми, при които по време на маловодие и в естественото им състояние
(т.е. без водовземане) проходимостта не е възможна. При такива водоеми
проходимостта в обезводнения участък трябва да се определи едва при съответно поголеми стойности на оттока.

Фиг. D 3 Частична рампа, която служи като съоръжение за осигуряването на
проходимостта и регулирането на оттока
За контрола на съоръженията за осигуряване на проходимостта на мястото
на водовземане според научните препоръки е възможен няколкостепен метод. Могат да
се измерят абиотичните параметри на течението и на структурата както при
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съоръжението за проходимостта, така и в негова близост (напр. наличие на субстрат,
насочващо течение). Следваща стъпка е проучването на основата на биологични
критерии чрез подходящи ихтиологични методи. Насоки по този въпрос има в
препоръките „Осигуряване на проходимост за животните в течащи водоеми”.

Фиг D 4: Дунав – Йопфинген: течението за рибите се осигурява чрез буна
D 4 КОНТРОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В ОБЕЗВОДНЕНИЯ УЧАСТЪК
Ако в отделните случаи се предвижда контрол на резултатите в смисъла на
екологично наблюдение на развитието на местообитанието, това трябва да се обмисли
предварително. По правило контролът на резултатите се осъществява чрез официални
процедури, освен ако чрез споразумение със стопанисващия централата не е
определено друго или не е предвиден мониторинг в рамките на компенсаторни мерки
при намеси. Освен това стопанисващият централата може да възложи мониторинг за
собствена сметка, когато в негова полза се определи възможно най-ниска стойност на
минималния отток при условие тя да се увеличи при необходимост, ако мониторингът
покаже необходимост от това.
Контролът на резултатите трябва да се осъществява в съгласуване със
стопанисващия централата. Тук може да стане дума и за дейностите по поддръжката на
съоръжението и на обезводнения участък.
Контролът на резултатите обаче е ефективен, само ако преди определянето и
регулирането на минималния отток изходното състояние е било документирано в
достатъчна степен. Това означава, че още в хода на определянето на минималния отток
трябва да се идентифицират критериите и начините на контролиране (измерване,
визуална проверка, отчитащо съоръжение). Освен това трябва да се определят целите,
напр. минималното ниво на водата в неблагоприятните участъци.
Препоръчително е фотографско документиране. За улесняване на контрола подолу са обсъдени отделни критерии, а в Приложение 6 са предложени формуляри за
документиране. Те трябва да бъдат адаптирани към конкретната ситуация и при
необходимост да бъдат допълнени.
Контролът на флористичното и фаунистичното развитие има смисъл едва след
съответния период за развитие.
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□ Контрол на разпределението на местообитанията
Разпределението на хабитатите може да се опише въз основа на научни
познания, като измерване с общоприетите стойности не е възможно. Тук подходящата
алтернатива е вербална качествена оценка, тъй като количествените оценки нямат
голям смисъл поради неизбежната субективност на наблюдателя.
Допълнителен контрол може да се осъществи чрез проучване на рибите и ако е
необходимо чрез взимане на проби от дъното.
За всички методи, при които като индикатори за екологичното качество се
използват организми, по правило трябва да се има предвид значението на наситеността
с вещества, структурата и течението. Отделните проби могат да дадат информация, но
поради сезонните и годишните изменения те не винаги са достоверни или пък
зависимостта им от оттока не може да се преобразува в количествена стойност. По тази
причина биологичните проверки често изискват много ресурси, но в екологичен смисъл
те представляват най-добрия метод.

Фиг. D 5: Биологичен контрол на резултатите
□ Други параметри
В хода на определянето на минималния отток могат да се определят и
допълнителни параметри за контрол. Напр. като критерии могат да се ползват
освобождаването на субстрата от водорасли и наноси или намаляването на
температурата през летните месеци.
В рамките на проверките съществува и възможността да се посочат
недостатъците, за да могат те да бъдат отстранени.
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ПРИМЕРИ
1. ВЕЦ БУХЕНМЮЛЕ НА Р. КОХЕР
1.1 ОПИСАНИЕ НА ВЕЦА И ИЗМЕРВАНИЯ
Топография/ разположение
Със средногодишния си отток от 16,5 м3/с при Кохерщетен река Кохер спада към
средно големите реки. Р. Черни Кохер, която извира при Оберкохен на ок. 500 м н.в. и
р. Бели Кохер, която извира източно от Унтеркохен на ок. 520 м н.в., се сливат при
Унтеркохен и образуват р. Кохер, която се влива в р. Некар при Бад Фридрихсхал.
Разглежданата тук ВЕЦ Бухенмюле се намира между Кохерщетен и Морсбах на
километър 57+490.

Фиг. 1.1: Р. Кохер, скица от TK L 6724 Кюнцелау
Хидрология
ВЕЦ Бухенмюле се намира точно след хидроложка станция Кохерщетен с площ
на водосбора 1,281 км2. Затова хидрологичните данни (от 1925 до 1995 г.) са
използвани без преизчисляване (фиг. 1.2 и 1.3, табл. 1.1).
Морфология
В морфологично отношение обезводненият участък е изменен в умерена степен
и е разнообразно структуриран. Въпреки че бреговете в средната част на речното легло
на места са изправени и укрепени, не са осъществени намеси в речното дъно. В
участъка неравномерно се редуват плитки бързеи с дълбоки вирове. Свободно
течащите зони заемат ок. една трета от участъка. Дъното е покрито с едри камъни и
чакъл с широки чакълести брегове при бързеите. На места дъното има добре изразен
слой от по-фини наноси.

57

Фиг. 1.2 Среден месечен отток (MQ = МО) и среден отток при маловодие (MNQ =
СМО) при ВЕЦ Бухенмюле. Abfluss [m3/s] = отток [м3/с]

брой дни с непревишение на оттока

Фиг. 1.3: Графика на оттока при хидроложка станция Кохерщетен. Abfluss [m3/s] =
отток [м3/с]
ВЕЦ
Бухенмюле
1925/ 1995
Минимален
отток
Среден отток
при маловодие
Среден отток
Среден отток
при
пълноводие
Максимален
отток

Лято

Зима

Средногодишна Дата
стойност

0,420

0,700

0,420

4,420

3,100

2,770

22,400
214,000

10,600
102,000

16,500
225,000

523,000

268,000

523,000

01.11.1949

21.12.1993

Табл. 1.1: Р. Кохер при ВЕЦ Бухенмюле, хидрологични характеристики [м3/с]
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Хидравлика
Използваните по-долу хидрологични данни са събрани в рамките на опити с
регулиране на оттока в обезводнения участък. През 1993 г. са проведени измервания в
една от по-плитките зони (неблагоприятния участък) при километър 57 + 710.
Резултатите са обобщени в таблица 1.2.
Q
[м3/с]
0,077
0,284
0,532
0,925
1,191
2,169

um
[м/с]
0,1
0,11
0,19
0,24
0,37
0,43

h
[м]
0,14
0,42
0,42
0,54
0,52
0,57

Табл. 1.2: Резултати от хидрологичните измервания в неблагоприятния участък
1.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК СЪГЛАСНО ЧАСТ В
Прилагането на Наредбата за ВЕЦ в Баден-Вюртемберг се осъществява чрез
адаптиране на ориентировъчната стойност 1/3 СМО (= 925 л/с) към местните условия,
като се използват екологични критерии според описаните в Част В стъпки.
1. Ихтиологично зониране
Р. Кохер в района на Бухенмюле е водоем от мряновата зона във водосбора на р.
Некар. Бялата мряна и скобарът исторически се числят към често срещаните видове
риби. Резултатите от най-новите проучвания също показват, че тези видове са типични
за района. През изминалите години в обезводнения участък са намерени общо 23 вида
риби. Естествената ихтиофауна в района и по-конкретно реофилните видове все още не
са напълно налични, но причините за липсата на отделни видове не могат да бъдат
разгледани подробно тук.
2. Описание на изискванията
От решаващо значение за определянето на адекватна стойност на минималния
отток са изискванията на всички възрастови стадии на бялата мряна и скобара.
Изискванията на тези индикаторни видове от мряновата зона са описани в Прил. 3 (С 2
и С 3).
За осигуряването на проходимостта на по-големите плитки участъци
необходимата дълбочина е най-малко 0,3 м.
3. Екологична стойност
Екологичната стойност на обезводнения участък се определя основно от
големите чакълести наноси, които представляват ценни размножителни местообитания
и местообитания за младите индивиди на реофилните видове. В границите на участъка
съществуват и местообитания за възрастни, по-едри риби. Тези индивиди обаче могат
да намерят подходящи хабитати в по-голямо количество в съседните речни участъци.
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Поради съществуващото морфологично разнообразие в този участък необходимостта
от възстановяване в него е сравнително малка.
4. Необходими функции и рамкови условия на местообитанието
Необходимите рамкови условия на местообитанието в обезводнения участък
включват основно проходимостта и наличието на размножителни местообитания и
местообитания за младите индивиди на бялата мряна и скобара. Приема се, че ако тези
изисквания са изпълнени, ще бъдат спазени и изискванията към местообитанията и на
срещащите се по-дребни видове риби. В случая е необходимо да се вземат под
внимание и изискванията и на възрастните бели мрени и скобари, но тяхното значение
е по-малко, тъй като извън обезводнения участък има достатъчно много подходящи
местообитания за тях.
5. Подбор на представителните участъци
Като представителен участък за определянето на минималния отток е избрана
зоната на неблагоприятния участък. Тази зона има висока стойност като размножителен
хабитат и хабитат за младите индивиди. Освен това е разгледан един по-дълбок участък
с по-бавно течение, подходящ като местообитание за възрастните индивиди, както и
мястото на вливане на деривационния канал във връзка с насочващото течение за
рибите, излизащо от основното речно легло.

Фиг. 1.4: Опит за регулиране на оттока в неблагоприятния участък при отток 284 л/с

Фиг. 1.5: Опит за регулиране на оттока в неблагоприятния участък при среден отток
532 л/с
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Фиг. 1.6: Опит за регулиране на оттока в неблагоприятния участък при среден отток
925 л/с
6. Преобразуване в количествена стойност на оттока
Опитите с регулиране на оттока са проведени с различни стойности на оттока
между 77 и 2169 л/с (табл. 1.2). Фигури 1.4 до 1.6 показват условията в зоната на
чакълестите наноси в неблагоприятния участък при три различни стойности на оттока.
Както е показано на фиг. 1.8, стойност на оттока 200 л/с е достатъчна, за да се
осигури проходимостта в неблагоприятния участък. Фиг. 1.4 и табл. 1.2 обаче показват,
че в такъв случай участъкът ще изгуби характеристиките на течението си дори и в
неблагоприятния участък. Освен това при такава стойност на изхода на деривационния
канал няма достатъчно силно течение, което да насочва рибите към обезводнения
участък. За да запази обезводненият участък целогодишно характеристиките си на
течащ водоем, са необходими минимални стойности на оттока, които съответстват на
състоянието, показано на фиг. 1.5. Затова за обезводнения участък се определя
стойност на минималния отток 500 л/с (= 0,18 СМО). Като показва дългогодишният
опит, при такъв отток в ограничена степен извън бързеите са налични и подходящи
хабитати за по-едри, възрастни индивиди. Но най-важната функция на обезводнения
участък като размножителен хабитат и хабитат на младите индивиди не е осигурена
при това водно количество. В конкретния случай тази функция може да се осигури чрез
сезонните изменения на оттока.
Опитите ясно показват, че наличието на размножителни хабитати и хабитати за
младите индивиди е зависимо от оттока. Достатъчно количество зони с необходимата
според Прил. 3 дълбочина и скорост на течението са налични едва при отток ок. 700 л/с
(= 0,25 СМО). Затова по време на размножаването и растежа на младите риби е
необходима такава стойност на оттока. Така минималният отток между 15 март и 15
октомври е увеличен на 700 л/с (1/4 СМО). Тъй като се взема предвид и периодът на
растеж на младите риби, а не само периодът на развитие на хайвера и ларвите,
периодът с увеличен отток в този случай е по-дълъг. Поради ограничения среден
капацитет на ВЕЦа (14 м3/с), през 125 дни в обезводнения участък се изпускат поголеми водни количества, като така възниква една естествена динамика на оттока.
Проверка на динамично повишаване на оттока, зависимо от притока
Динамично повишаване на оттока, зависимо от притока, не се очаква да доведе
до значително подобряване на функциите на местообитанията на индикаторните
видове.
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Резултат от научната оценка
В резултат от прилагането на Наредбата за ВЕЦ чрез адаптирането на
ориентировъчната стойност 1/3 СМО = 925 л/с към местните условия, като се вземат
под внимание екологичните критерии съгласно описаните в Част В стъпки, се получава
стойност на минималния отток 500 л/с (ок. 1/6 СМО) от 16 октомври до 14 март и
сезонно изменение на оттока 700 л/с (ок. 1/4 СМО) в периода от 15 март до 15
октомври. Така допустимият минимален средногодишният отток е по-малък от 1/2
средния отток при маловодие (СМО).
1.3. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ МЕТОДИ, ОПИСАНИ В ПРИЛ. 5
При прилагането на биотопния метод първата стъпка е да се определи долна
гранична стойност на минималния отток, като се спазва минимална водна дълбочина за
запазване на проходимостта. Тук трябва да се спазят два критерия: минимална
дълбочина в неблагоприятния участък 0,3 м и минимална средна скорост на течението
0,3 м/с.

Фиг. 1.7: Средна скорост на течението в неблагоприятния участък (um=средна
скорост, Q=отток)

Фиг. 1.8: Максимална дълбочина в неблагоприятния участък (t=дълбочина, Q=отток)
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Долната гранична стойност за запазване на проходимостта tpess е спазена в
обезводнения участък още при отток 200 л/с. Необходимата средна скорост на
течението 0,3 м/с обаче изисква минимален отток 1200 л/с. Затова Qmin е 1200 л/с (фиг.
1.7).
За определяне на оттока, необходим по време на размножителния период
Qmin(LR), се използва средната дълбочина на талвега. Тази дълбочина в мряновата зона
трябва да възлиза поне на 0,6 м. Тъй като тази гранична стойност е спазена още при
отток ок. 800 л/с, по време на размножителния период и периода на развитие не е
необходимо повишаване на оттока. По този начин според биотопния метод е
определена целогодишна стойност на минималния отток 1200 л/с = 0,43 СМО. Тъй като
тази стойност изпълнява критериите на LAWA за достоверност, не е необходимо
определянето й според екохидрологичния подход. Този подход обаче е използван подолу, за да се сравнят различните методи.
Според екохидрологичния метод на основата на известните хидрологични
характеристики на ВЕЦа [LAWA 2001] е изчислена ориентировъчна стойност Qmin
=2770 л/с, равна на СМО. Според проверката за достоверност в неблагоприятния
участък необходимата минимална дълбочина 0,3 м е спазена при значително по-малка
стойност на оттока. Според този подход не е необходимо повишаване на
ориентировъчната стойност Qmin. Динамизирането на оттока се осъществява чрез
лятната стойност на СМО 3100 л/с. Тъй като тази стойност не се различава от Qmin така,
че да влияе на местообитанието, според този подход се препоръчва слабо динамизиране
в зависимост от средните месечни стойности на оттока при маловодие по време на
размножителния период и периода на развитие. При използването на предложената
като пример средна аритметична стойност на месечния отток при маловодие СМОмес за
месеците май-юли се получава минимален отток 6200 л/с (ок. 2,24 СМО).
Прилагането на прогнозния модел в обезводнения участък на р. Кохер не даде
еднозначен резултат. На първо място определеният чрез този метод речен тип не
съвпада с характеристиките на р. Кохер в този участък. Според метода обезводненият
участък на ВЕЦ Бухенмюле спада към тип ІІІа, т.е. планински поток с
последователности от прагове и вирове, докато в случая става дума по-скоро за
последователност от бързеи и вирове. Освен това получената диаграма за
прогнозираната честота на индивидите не даде определяща стойност на минималния
отток.
Тъй като водосборът на ВЕЦ Бухенмюле на р. Кохер със своите 1280 км2 е много
по-голям от 50 км2, ориентировъчната стойност за минималния отток според Наредбата
за ВЕЦ на провинция Хесен възлиза на 1/3 СМО (= 923 л/с). Като се вземе предвид
изчисленото според наредбата неравномерно разпределение на оттока през годината,
ориентировъчната стойност се увеличава с 5%. По този начин за обезводнения участък
според Наредбата на Хесен се определя минимален отток 970 л/с = 0,35 СМО.
Минималният отток, който се основава на константен модул на оттока 2 л/ (с
км2), възлиза на 2560 л/с, което съответства на СМО на р. Кохер при ВЕЦа.
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Qmin / СМО
Наредба за ВЕЦ БаденВюртемберг от

сезонни изменения от 16.10. до 14.03 и
от 15.03. до 15.10

До
Биотопен метод
Екохидрологичен метод от

сезонно динамизиране август – април
май до юли

До
Прогнозен метод

Няма резултат

Наредба за ВЕЦ Хесен
Константен модул на
оттока

Фиг. 1.9: Минимални стойности на оттока на р.Кохер, изчислени според различните
методи [л/с].
1.4 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕГУЛИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ОТТОК ВЪРХУ
ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВОТО
Правото на водоползване на деривационния ВЕЦ е със срок 70 години и изтича
през 1994. В хода на процедурата за получаване на ново разрешително са обсъдени
въпросите за осигуряването на проходимостта на ВЕЦа чрез обходен канал,
определянето на минималния отток, оценката на намалената по тази причина
енергопродукция и увеличения капацитет на новите турбини.
Тогава на основата на горепосочения минимален отток е изчислена годишна
енергийна загуба 170 000 kWh. За петдесетте години, за които е дадено разрешителното
е изчислена чиста загуба 330 000 марки (169 000 евро). Чрез увеличаването на
капацитета с 2 м3/с могат годишно да се произвеждат допълнително около 300 000
kWh. За период от 50 години това съответства на чиста стойност 580 000 марки
(297 000 евро).
Дори и разходите за инвестиции и експлоатация за обходен канал и
придружаващото проучване да бъдат определени на 620 000 марки, се получава загуба,
равна на около 5% от бъдещата годишна продукция, възлизаща на 3,6 GWh.
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2. ВЕЦ ПЕЛЦМЮЛЕ НА Р. ЩУНЦАХ
2.1. ОПИСАНИЕ НА ВЕЦА И ИЗМЕРВАНИЯ
Топография/ разположение
Щунцах е малка река, която извира близо до Розенфелд на северния ръб на
Швебише Алб на 650 м н.в. и се влива след 18 км в р. Аях. След Розенфелд в
Бубенхофската долина се намира воденица Пелц (Пелцмюле). За първи път тя е
спомената в писмени източници през 1415 година, т.е. съществува повече от 600
години.

Фиг. 2.1. Щунцах, скица от TK L 7718 Балинген
Хидрология
Водосборната област е с площ 17 км2. Тъй като на р. Щунцах няма хидроложка
станция, данните за оттока са изчислени на базата на данните от друга станция с
подобен водосбор. Така е изчислен среден модул на оттока при маловодие 1,82 л /(с
км2). Резултатите са обобщени в табл. 2.1.
Зима
Лято
Средногодишна Дата
ВЕЦ
стойност
Пелцмюле
1962/ 1995
0,009
0,005
0,005
31.07.1972
Минимален
отток
0,036
0,031
Среден отток 0,052
при маловодие
0,253
0,175
0,214
Среден отток
4,917
5,369
Среден отток 2,581
при
пълноводие
8,206
19,201
19,201
23.06.1975
Максимален
отток
Табл. 2.1. Хидрологични характеристики на р.Щунцах
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Фиг. 2.2 Р. Щунцах, сезонно разпределение на средния месечен отток (MQ=СО) и
средния месечен отток при маловодие (MNQ=СМО).

брой дни с непревишение на оттока

Фиг. 2.3 Р. Щунцах, графика на оттока. Abfluss [m3/s] = отток [м3/с]
Р. Щунцах в горното си течение има характерен за региона неравномерен отток.
Флуктуациите в оттока обаче се компенсират от пречиствателната станция на
Розенфелд.
Морфология
Обезводненият участък на ВЕЦ Пелцмюле е дълъг повече от 1000 м. Участъкът
има средна ширина 2 м и се характеризира с голямо разнообразие на дълбочината.
Наклонът е 0,84%.
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Талвег [м]

Фиг. 2.4: Височина на дъното и среден наклон на дъното
Речното легло е врязано с терасовидни склонове. Обезводненият участък почти в
цялата си дължина не е коригиран и условията в него са близки до естествените.
Участъкът на места прави големи завои и е обграден с гъста крайбрежна растителност,
близка до естествената, която осигурява добро засенчване. На места в речното легло
има мъртва дървесина. Р. Мюлбах също се отличава с добра структура и
характеристики, близки до естествените. Забележителна е голямата наличност на
земноводни в участъка след ВЕЦа. Дънният субстрат се състои основно от фин пясъчен
материал, а на по-плитките места е по-скоро чакълест.
Водохващането представлява бараж с височина 1,4 м с преливник с гладък
бетониран ръб без регулационно съоръжение (фиг. 2.5). Баражът няма съоръжение за
осигуряване на проходимостта. Придвижването на рибите нагоре по течението е
възможно само временно (при пълноводие).
Хидравлика
Измерванията са проведени два пъти при различни нива на водата преди баража,
без тя да прелива. Измерена е скоростта на течението (um) и дълбочината (h).
Обезводненият участък се оводнява само от водите, които се процеждат през
неуплътнените части на баража и под основите му, както и чрез подпочвените води.
При ниско ниво на водата преди ВЕЦа е измерен отток 9 л/с. По-късно измерване с
витло показва отток 20 л/с при ниво, близко до ръба на баража.
Q
[м3/с]
0,009
0,020

um
[м/с]
0,130
0,345

hmax
[м]
0,025
0,040

A
[м2]
0,058
0,075

Табл. 2.2: Измерени стойности в неблагоприятния участък
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Деривационен канал

Посока на течение

Фиг. 2.5: Бараж на обезводнения участък на р.Щунцах
2.2 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК СЪГЛАСНО ЧАСТ В
Прилагането на Наредбата за ВЕЦ на провинция Баден-Вюртемберг се
осъществява чрез адаптиране на ориентировъчната стойност 1/3 СМО (= 10 л/с) към
местните условия, като се вземат предвид екологичните критерии според описания в
Част В метод:
1. Ихтиологично зониране
Р. Щунцах принадлежи към горната пъстървова зона, която се отличава с голяма
гъстота на популациите. Тя се намира във водосбора на р. Некар. Местни видове са
пъстървата и главочът, като те са намирани многократно при различни инвентаризации.
Двата вида са единствените представители на рибната фауна в този район.
2. Описание на изискванията
При определянето на минималния отток трябва да се вземат под внимание
изискванията към местообитанията и на двата вида. Тези изисквания са описани в
Прил. 3 (А 1 и А 2).
3. Екологична стойност
Участъкът на р. Щунцах при Пелцмюле представлява горно речно течение с
висококачествена структура, близка до естествената, което като биотоп подлежи на
специална защита съгласно чл. 24а от Закона за защита на природата. Няма
необходимост от възстановяване. Проблемите в този участък са свързани с липсата на
проходимост на баража и лошото качество на водата, което се дължи на разположената
по-нагоре по течението пречиствателна станция.
4. Необходими функции и рамкови условия на местообитанието
Освен, че е със защитен статус, участъкът при ВЕЦ Пелцмюле е от голямо
значение и поради факта, че по-надолу по течението си р. Щунцах е регулирана в
продължение на ок. 30% от общата си дължина. Затова определянето на рамковите
условия в обезводнения участък включва както проходимостта по време на рибните
миграции, така и изискванията към местообитанията на всички стадии на развитие на
пъстървата и главоча.
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5. Подбор на представителните участъци
Проверката на минималния отток е осъществена в неблагоприятния участък.
Освен това е необходимо да се провери насочващото течение за рибите след баража и
проходимостта на бентовото съоръжение. Във връзка с опазването на местообитанието
трябва да се оцени и поне още един участък, който може да служи като размножителен
хабитат. В него дълбочината и скоростта на течението трябва да отговарят на
изискванията на пъстървовите риби.
6. Преобразуване в количествени стойности на оттока
Изчислената според Наредбата за ВЕЦ ориентировъчна стойност възлиза на 10
л/с (=1/3 СМО). Както става ясно от табл. 2.2, при водно количество 20 л/с (15 л/с
съответстват на 1/2 СМО) дълбочината в неблагоприятния участък е 4 см. Тази
дълбочина не е достатъчна, за да се осигури проходимост за пъстървите. Минималният
отток, чрез който се гарантира необходимата за пъстървите дълбочина 0,2 м в
неблагоприятния участък, е изчислен чрез линейна екстраполация. За запазването на
проходимостта е необходим минимален отток 92 л/с (= 3 СМО). Освен проходимостта в
неблагоприятния участък трябва да се провери и проходимостта при баража. Дори и
водно количество, равно на 1/2 СМО (= 15 л/с) не е достатъчно за постигане на
дълбочина 0,2 м, за да може да има функциониращ рибен проход. Изискванията към
хабитата на всички възрастови стадии на пъстървата и главоча са изпълнени при
стойност на минималния отток 92 л/с (=3 СМО). Обаче средно през 100 дни годишно
оттокът пада под тази стойност (фиг. 2.3).
Проверка на динамично повишаване на оттока, зависимо от притока
При отток 92 л/с (=3 СМО) няма смисъл от допълнително динамично
увеличаване на минималния отток, зависимо от притока.
Резултат от научната оценка
Отток 1/3 СМО (= 10 л/с) или ½ СМО (= 15 л/с) не е достатъчен, за да се
гарантира проходимостта в неблагоприятния участък или да се спазят изискванията
към местообитанията на двата вида риби. При адаптирането на ориентировъчната
стойност към местните условия се получава константен минимален отток 92 л/с (=3
СМО).
Изчислената стойност ясно показва особената проблематика при водоползването
за ВЕЦ на малки реки. За осигуряването на екологичните функции и проходимостта на
участъка е необходима сравнително голяма стойност на минималния отток. Освен това
трябва да се вземе предвид, че и работата на съоръженията за осигуряване на
проходимостта при слаб отток е почти невъзможна.
Поради факта, че участъкът е под специална защита съгласно чл. 24а от Закона
за защита на природата, общата оценка на ВЕЦа трябва да включва както описаните
ихтиологични и екологични аспекти, така и някои други природозащитни въпроси.
Както вече беше посочено в Част А, тези въпроси не могат да бъдат разгледани в
настоящите препоръки. Те са предмет на допълнителни подробни научни изследвания.
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В настоящия пример допълнително трябва да се разгледа високото качество на
обезводнения участък, както и аспектите на опазването на националното културно
наследство.
2.3 СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ МЕТОДИ, ОПИСАНИ В ПРИЛ. 5
Съгласно препоръката на LAWA първо трябва да се приложи биотопният метод.
За да се осигури средна скорост на течението 0,3 м/с, минималният необходим отток е
Q1 = 17,5 л/с. За да се запази проходимостта в пъстървовата зона чрез минималната
дълбочина 0,2 м, при линейна екстраполация се получава стойност на минималния
отток Q2 = 92 л/с. Необходимата поради наличието на дълбоки вирове средна
дълбочина 0,3 м е спазена при отток 35 л/с. Така съгласно биотопния метод се определя
стойност на минималния отток 92 л/с. Тъй като тази стойност е сравнително висока,
проучването трябва да се продължи с екохидрологичния метод.
В резултат от изчисленията на базата на хидрологичните данни за средния
годишен отток при маловодие (СМО) се получава стойност на Q2 = 31 л/с. Проверката
за достоверност показва, че за да се запази проходимостта, тази стойност също както и
при биотопния метод трябва да се увеличи на Q1 = 92 л/с, тъй като в противен случай не
е осигурена необходимата минимална дълбочина. За да се запазят естествените
жизнени условия по време на размножаването и развитието на пъстървата, за този
период е предложено динамизиране на оттока със стойност СМОзима. Тъй като обаче
тази стойност (Q3 = 52 л/с) е по-малка от Q1, според препоръките на LAWA за
екохидрологичния метод минималният отток за обезводнения участък на ВЕЦ
Пелцмюле на р. Щунцах се определя целогодишно на Qmin = 92 л/с.
При прилагането на прогнозния метод не се стигна до резултат, защото
основният параметър за изчисленията (E = 13) не попадаше в границите на модела (0,1
< E < 11). Въпреки че методът беше модифициран за изчисляване на тази стойност, не
беше възможно да се определи стойност за минималния отток. Тъй като водосборната
област е по-малка от 20 км2, ориентировъчната стойност на минималния отток според
Наредбата за ВЕЦ на Хесен е 0,9 СМО = 28 л/с. Поради доброто засенчване и
наличието на естествени условия във водоема оттокът се намалява с 15 %. Така се
определя минимален отток 24 л/с. Минималният отток, определен на базата на
константен модул на оттока 2 л/(с км2), възлиза на 34 л/с.
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Qmin / СМО
Наредба за ВЕЦ БаденВюртемберг
Биотопен метод
Екохидрологичен метод
Прогнозен метод

Без резултат

Наредба за ВЕЦ Хесен
Константен модул на оттока

Фиг. 2.6: Стойности на минималния отток, изчислени с различни методи, ВЕЦ
Пелцмюле на р. Щунцах
Този пример ясно показва, че оттокът е много по-нисък от минималния
капацитет на ВЕЦа. При реки с такива размери и със силно вариращ воден отток
различните методи за определяне на минималния отток не дават задоволителни
стойности. В крайна сметка тук на преден план стоят историческите аспекти. Въпреки
че р. Щунцах често е почти безводна, тук живеят риби, които в периодите на суша се
оттеглят в дълбоките засенчени вирове. Поради естествените дадености участъкът не е
проходим целогодишно, затова и не трябва да се поставя изискване за целогодишна
проходимост. Едновремешните начини на водоползване (напр. за рязане на дърва или
мелене на зърно) не са изисквали постоянна експлоатация. Затова поне няколко пъти
седмично или пък нощем цялото водно количество е изтичало в основния водоем. В
днешно време това състояние се постига само при пълноводие, като тогава баражът е
проходим и за по-едри риби. Ефективната експлоатация на едно евентуално
съоръжение за осигуряване на проходимостта изисква отток, който да не пада под 100
л/с. В този участък на р.Щунцах не е наличен такъв отток.
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3. ВЕЦ ХОРКХАЙМ НА Р.НЕКАР
3.1 ОПИСАНИЕ НА ВЕЦА И ИЗМЕРВАНИЯ
Топография, разположение
Р. Некар извира при Вилинген/Швенинген в Шварцвалд на 700 м н.в. и се влива
в р. Рейн при Манхайм. Проучваният обезводнен участък се намира на р. Некар при
Хоркхайм южно от гр. Хайлброн (приблизително между 117,0 и 120,45 км).
Обезводненият участък представлява стар меандър на реката, а деривационният канал
служи и като корабоплавателен път.

5

4

3

2

1

Фиг. 3.1 Р. Некар при Хоркхайм – извлечение от TK L 6920 Хайлброн
Проучваният ВЕЦ Хоркхайм включва следните компоненти (фиг. 3.1 и 3.2):
(1) Бараж с три врати (шлюзове с падащи клапи)
(2) Шлюз за затваряне на корабоплавателния канал
(3) Корабоплавателен канал, който същевременно служи като деривационен
канал
(4) Обезводнен участък/ стар ръкав
(5) Съоръжения на ВЕЦа и шлюзове
Тези компоненти дават възможност за техническо регулиране на протичащото
водно количество в корабоплавателния канал и в обезводнения участък (Фиг. 3.2).
Според информация на стопанисващия централата турбините имат капацитет ок. 75
м3/с. Когато оттокът на р. Некар надвишава 75 м3/с, обезводненият участък се оводнява
чрез деривационния бараж. Честотата на оводняване е представена на фиг. 3.4.
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Водомерна летва на
Службата за защита на
природата на БаденВюртемберг и пилотна
водомерна летва на
Института за водно
стопанство

ВЕЦ
и
шлюз

корабоплавател
ен канал (Q ок.
75 м3/с)
водомерна летва за измерване на
водното ниво

Обезводнен
участък

подвижна врата за затваряне при
пълноводие или за работа по
поддръжката

Деривационен
бараж
хидроложка
станция Лауфен

Фиг. 3.2: Системна скица с обозначени измерителни съоръжения за оттока при ВЕЦ
Хоркхайм
Хидрология
Хидрологичните данни, които са в основата на пресмятанията, са от периода
между 1951 и 1996 г. Водомерен пост Лауфен се намира нагоре по течението над
деривационния бент и има водосборна област 7916 км2. За това ниво се взети
хидрологичните данни от Германския годишник на водите (Рейнска област Част 1, 1998
г.) и са представени на фиг. 3.3.
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Графика на оттока на хидроложка
станция Лауфен (1998 г.)

Отток
Мин. месечен отток
Среден месечен отток
Капацитет на ВЕЦ
Хоркхайм

ден

Фиг. 3.3: Графика на оттока за 1998 г. на хидроложка станция Лауфен. Abfluss [m3/s]
= Отток [м3/с])
Червената хоризонтална линия на фиг. 3.3 показва, че поради естествената
динамика на оттока и капацитета, възлизащ на 75 м3/с обезводненият участък често се
оводнява, което съответства на една естествена динамика на оттока (фиг. 3.4 и 3.5).

Графика на оттока на хидрологична
станция Лауфен на р.Некар от 01.01.2001
до 31.12.2001

Капацитет на
турбината на ВЕЦ
Хоркхайм Q = 75
3

Време (дни)

Фиг. 3.4: Графика на оттока, измерен от хидроложка станция Лауфен на р.Некар за
2001 г. [Abfluss Pegel Lauffen (m3/s) = Отток при хидрологична станция Лауфен (m3/s)]
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Ниво на водата след баража (см)

На фиг. 3.5 е показана графиката на водното ниво, измерено от хидроложката
станция след деривационния бараж Хоркхайм за 2001 г. От нея става ясно, че
обезводненият участък често се оводнява от деривационния бараж.

Време (дни)

Фиг. 3.5 Графика на водното ниво, измерено от хидроложката станция след
деривационния бараж Хоркхайм за 2001 г.

Отток в м3/с

Горна крива
Долна крива
Средни стойности

Брой дни с липса на превишение на оттока

Фиг. 3.6 Период на ненадвишаване за отделни стойности на оттока на водомерен
пост Лауфен
На фиг. 3.6 е нанесен периодът на липса на превишение в дни в зависимост от
оттока. Тази фигура показва, че средномногогодишният отток през 215 дни пада под
капацитета QA = 75 м3/с. Оттук може да се заключи, че поради динамиката на оттока на
р. Некар обезводненият участък се оводнява 145 дни годишно.
Хидрологичните данни за обезводнения участък Хоркайм са изчислени на базата
на данните от хидроложката станция Лауфен на р.Некар.
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Минимален
отток

Среден
Среден
отток при отток
маловодие

Среден
Среден
Среден
отток при отток при отток при
пълноводие
пълноводие
пълноводие
1
5
3
3
3
3
3
14,1 м /с
25,6 м /с
87,4 м /с
1650 м /с
630 м /с
1060 м3/с
на
на
09.12.1962
15.02.1990
Табл. 3.1: Хидрологичните характеристики, измерени от хидроложката станция
Лауфен на р. Некар
На базата на данните от хидроложката станция Лауфен (с площ на водосборната
област 7916 км2) чрез линейна екстраполация са изчислени данните за ВЕЦ Хоркхайм
(с площ на водосбора 8030 км2) (табл. 3.2, фиг. 3.7 и фиг. 3.8). Резултатите се
различават слабо, тъй като размерите на водосборните области са почти еднакви.
1951/1996

Зима

Обезводнен участък Хоркхайм [м3/с]
Лято
Средногодишна Дата
стойност
16,7
14,3
9.12.1962

15.02.1990

Отток в м3/с

14,3
Минимален
отток
27,4
25,7
Среден отток 33,7
при маловодие
111
69
89
Среден отток
524
796
Среден отток 727
при
пълноводие
1674
1674
1674
Максимален
отток
Табл. 3.2: Хидрологични характеристики на р. Некар при Хоркхайм

Месец

Фиг. 3.7: Среден месечен отток МО (MQ) и среден отток при маловодие СМО (MNQ)
на р. Некар при Хоркхайм
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Отток в м3/с

Капацитет на
ВЕЦ Хоркхайм:
QВЕЦ = 75 м3/с

Брой дни с липса на превишаване

Фиг. 3.8: Графика на оттока на р. Некар при Хоркхайм. Тя показва, че през ок. 215 дни
годишно оттокът е по-малък от 75 м3/с, което означава, че обезводненият участък се
оводнява през около 365-215 = 145 дни годишно.
Морфология
Обезводненият участък може да се определи като умерено изменен в
морфологично отношение. Дъното е покрито с наноси, които на места произхождат от
плочен материал, вероятно от хидроинженерни укрепвания на дъното и брега.
Бреговете (доколкото се вижда) почти навсякъде са укрепени с камъни, така че се
получава характерен, сравнително компактен напречен профил със почти еднаква
ширина.
Обезводненият участък се състои от дълъг десен завой (с дължина ок. 3,45 км) и
на базата на гореспоменатите характеристики се разделя на три характерни зони:
Зона 1 (вж. фиг. 3.9 жълта линия) се намира между деривационния бараж и
неблагоприятния участък и е с дължина 1,3 км. Тази зона се характеризира с
подприщване поради песималния бързей. Точно до гасителното съоръжение на
деривационния бараж вследствие на седиментационни процеси се е образувал остров.
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Фиг. 3.9: Разделение на обезводнения участък на три зони
Зона 1 – жълт цвят
Зона 2 – зелен цвят
Зона 3 – червен цвят

Фиг. 3.10: Изглед по посока на течението на зона 1. Местоположение: след
деривационния бараж. В ляво: Q = 1,7 м3/с; в дясно: Q = 30,9 м3/с. Снимки: 24. и
25.07.01
Зона 2, която е дълга ок. 150 м (вж. фиг. 3.9 зелена линия) поради едрия
субстрат на дъното има морфологични характеристики, подобни на тези на бързей. В
нея се намират единствените местообитания, които се оводняват при маловодие. Тук е
и мястото с най-малка дълбочина на талвега (неблагоприятният участък).
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Фиг. 9.11: Изглед от десния бряг към неблагоприятния участък. Горе ляво: Q = 1,2
м3/с, горе дясно: Q = 1,7 м3/с, долу ляво: Q = 2,5 м3/с, долу дясно: Q = 30,9 м3/с.
Снимки: 23., 24., 25., 27.07.01
По време на проведените опити за регулиране на оттока бяха идентифицирани
важните зони на течението. Особено добре изразен е неблагоприятният участък (зона 2,
фиг. 3.9, където е най-малката дълбочина на талвега и най-голямата скорост на
течението), който се намира в участък с дължина 150 м на същата височина като
мястото на вливане на водите от пречиствателната станция над Клингенберг. От
неблагоприятния участък до вливането на деривационния канал се намира зона с
подприщване, дълга около 2 км.
Зона 3: При маловодие тук течението е много спокойно до самия край на
деривационния канал (вж. фиг. 3.9 червена линия).

Фиг. 3.12: Изглед от пешеходната рампа на Клинкенберг към зона 3; в ляво: надолу по
течението, в дясно: нагоре по течението. Снимки: 25.7.01 Q= 30,9 м3/с
Измервания
Адаптирането на измерения отток към местните условия беше осъществено чрез
опити за регулиране на оттока. За целта по време на измерванията в обезводнения
участък бяха монтирани няколко водомерни лати (временни лати), за да могат да се
следят измененията на водното ниво и съответно измененията на оттока (фиг. 3.13). Поголемите притоци на обезводнения участък също бяха включени в измерването, като за
целта бяха избрани и маркирани удобни места за лесно измерване на протичащото
водно количество. Протичащото водно количество беше определено чрез маркерно
вещество. В обезводнения участък на ок. 20 м преди неблагоприятния участък беше
избран компактен участък от речното легло, където беше положен и маркиран напречен
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профил за измерване на оттока. Геометрията на речното легло беше снета чрез
нивелиране. Чрез измервания с витло (фиг. 3.14) беше определено протичащото водно
количество. Резултатите показаха, че определените преди измерванията желателни
стойности на протичащото водно количество не могат да се достигнат при нито един от
опитите. Това може да се обясни с трудното управлението на клапите и шлюзовете на
деривационния бараж.

Фиг. 3.13: Временна водомерна летва

Фиг. 3.14: Напречен профил за измерване на оттока. В ляво: маркиране на профила
чрез опънато стоманено въже с маркировка на вертикалите. В средата:
хидрометрично витло и брояч. В дясно: хидрометрично витло. Снимки: 24.7.01.
Още вечерта преди началото на измерванията беше настроено изпускането на
необходимото водно количество, за да може в деня на измерванията в обезводнения
участък вече да са настъпили константни условия (фиг. 3.14). Данните от измерванията
на оттока са обобщени в табл. 3.2.
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Фиг. 3.15: Регулиране на протичащото водно количество в обезводнения участък чрез
деривационния бараж. Горе ляво: Q = 1,2 м3/с (23.07.01); горе дясно: Q = 1,7 м3/с
(24.07.01); долу ляво: Q = 2,5 м3/с (27.07.01); долу дясно: Q = 30,9 м3/с (25.07.01).
Дата
23.07.2001

Начало
Край
13:00 ч.
15:00 ч.

24.07.2001

10:30 ч.
12:30 ч.

25.07.2001

13:30 ч.
15:30 ч.

27.07.2001

Неизв.

Геометрични
данни 1
A = 5,41 м2
ШВП = 31,50 м
hm = 0,172 м
A = 6,88 м2
ШВП = 31,50 м
hm = 0,218 м
A = 117,90 м2
ШВП = 52,00 м
hm = 2,267 м
Неизв.

Хидрологични
данни 2
Q = 1,207 м3/с
Um = 0,22 м/с
Umax = 0,56 м/с
Q = 1,746 м3/с
Um = 0,25 м/с
Umax = 0,67 м/с
Q = 30,86 м3/с
Um = нерелевантна
Umax = нерелев.
Q = 2,50 м3/с
Um = 0,45 м/с

Табл. 3.3: Примерни измервания на оттока в напречния профил
1

A: площ на напречното сечение, ШВП: ширина на свободната водна повърхност, hm: средна дълбочина
Q: протичащо водно количество според изчисленията, um: средна скорост на течението, umax:
максимална скорост на течението

2

Фиг. 3.16 показва, че характеристиките на течението при слаб отток са
съществена основа за оценка за проходимостта в неблагоприятния участък.

Фиг. 3.16: Неблагоприятният участък при Q = 1,7 м3/с. Ясно се вижда, че водата
заобикаля отделни елементи на дъното. Снимка: 24.07.01

81

В рамките на опитите беше снета геометрията на неблагоприятния участък. На
фиг. 3.17 е показана геометрията на напречния профил със засилен вертикален мащаб.
Снемане на напречния профил в неблагоприятния участък (по посока на
течението, изображението е със засилен вертикален мащаб)
Дата на измерванията: 24.07.2001; 14:00 до 15:00 ч.
По време на измерванията поставените временни водомерни лати не показаха изменение на водното ниво
Обработка: Требинг/ Леман; Анализ: Требинг/ Леман

Височина на
дъното в м+NN∗

Ляв бряг

Десен бряг

Пилотна водомерна лата на Института за
водно стопанство: OK = 155,268 м+NN
Стоманен прът с дължина 1,50 м, забит в
Водно ниво по време на измерването: Водно ниво = 154,436 м+NN

Водомерна лата на Службата за защита
на природата на Баден-Вюртемберг:
нулева точка на латата = 154,368 м+NN

Отстояние от пилотната водомерна летва на Института за водно стопанство в м

Фиг. 3.17: Напречен профил на неблагоприятния участък (NN – Корекция в надморската
височина, въведена за унифициране на различните геодезични системи, използвани в Западна и Източна
Германия до 1992 г. (Б.пр.)
Дъното в зоната на измервания участък е покрито основно с камъни и на места с
чакъл.

Фиг. 3.18: Покривен слой на дъното в неблагоприятния участък. В ляво: стабилен
покривен слой от едър субстрат. В дясно: След отстраняване на горния слой се
вижда по-финият субстрат. Снимка: 24.07.01
3.2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК
Този пример е структуриран различно от предишните, тъй като представлява
част от оценка, изготвена на базата на широкообхватни опити за регулиране на оттока
преди съставянето на настоящите препоръки.
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Ихтиологично зониране и описание на изискванията
Редица исторически източници посочват, че в миналото р. Некар между гр.
Щутгарт и вливането си в р. Рейн е попадала в мряновата зона. Затова при
формулирането на екологичните рамкови условия в обезводнените участъци
Плайделсхайм, Хоркхайм и Некарсулм (Кохендорф) е необходимо да се вземат предвид
изискванията към местообитанията на бялата мряна и скобара, които в края на 19ти век
още са били чести в тези речни участъци.
В днешно време плавателният Некар с неговата поредица от баражи е хибриден
водоем, в който преобладават видове от зоната на платиката. Понякога в реката
навлизат реофилни видове от нейните притоци, но те не могат да се размножават там
поради липса на подходящи местообитания. На базата на назованите в литературата
изисквания на рибите могат да се дефинират следните минимални изисквания към
измеримите характеристики на гореспоменатите обезводнени участъци:
Въпреки, че при своите миграции рибите в екстремни случаи могат да преплуват
дълбочина, равна на ширината на тялото им, все пак трябва да се вземе предвид и
нуждата им от прикритие (защита чрез водната дълбочина). За рибите от мряновата
зона това означава необходима минимална дълбочина 30 см. Като се има предвид, че
понастоящем доминиращият вид е платиката, трябва да се осигури проходимост и за
едрите платики. Затова дълбочината на миграционния път в съоръженията за
подпомагане на придвижването на рибите, а също и на едно място в напречния профил,
дълбочината трябва да е поне 60 см.
Размножителните местообитания на бялата мряна и скобара се намират
предимно в областта на бързеите. За да е осигурен достъпът до размножителните
хабитати за рибите, които ще хвърлят хайвер, се взимат предвид нуждите на найвзискателния вид (скобара), според които в зоната на бързеите трябва да има
минимална дълбочина 40 см и скорост на течението между 0,7 и 1,1 м/с.
Екологична стойност, необходими функции и рамкови условия за
местообитанието
Старият ръкав на Хоркхайм показва добър екологичен потенциал за развитие.
Особено районът на бързея (зона 2 във фиг. 3.9) би могъл да има важна роля като
местообитание за живота и размножаването на реофилни видове риби при наличие на
достатъчен воден отток. Както показва анализът на субстрата, подходящите за бялата
мряна и скобара размери на субстрата вече са налични. Ако се увеличи скоростта на
течението, порестата система на чакъленото дъно може да се прочисти и така да се
възстановят местообитанията на много безгръбначни видове от течащите водоеми,
както и размножителният хабитат на рибните видове, които хвърлят хайвера си върху
чакъл.
Брегоукрепванията трябва да се премахнат навсякъде, където не са
задължително необходими, и да се преобразуват в брегове с речни тераси, близки до
естествените. За да се разнообрази ширината и дълбочината, може на места при
бреговете да се направи удълбаване. Възможно е, разширяването на напречното
сечение на водоема да доведе до разклоняване на течението, както това вече се случва в
зоната около острова при по-голям отток. В разширения стар ръкав речната динамика
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би могла отново да създаде разнообразна мозайка от плитки зони, вирове, различно
дълбоки канали, бързеи и чакълести брегове, каквито в момента не съществуват в
достатъчно голямо количество.
Трябва да се позволи развитието на крайречна гора до самия бряг. По този
начин могат например да се създадат подходящи укрития за рибите. Запазените
остатъци от крайречна гора от видове с мека дървесина трябва да се развият.
Възстановяването на проходимостта на Хоркхаймския бараж е от голямо
значение за миграцията на рибите и за възстановяването на връзката с
местообитанията, разположени нагоре по течението. Тъй като минималното водно
количество се използва и за енергопроизводство, изходът на турбините и помощното
съоръжение за преминаване на рибите трябва да са от една и съща страна на водоема, за
да се получи достатъчно силно насочващо течение. При преливане на баража
основното водно количество трябва постоянно да се отвежда от частта на баража, която
е най-близко разположена до рибния проход. По този начин рибите целево биват
насочвани към помощното съоръжение. При Хоркхаймския бараж има достатъчно
пространство за изграждането на обходен канал с условия, близки до естествените.
Ако се спазят гореизброените минимални екологични изисквания,
проходимостта и наличието на местообитания за ихтиофауната и за макрозообентоса в
обезводнения участък ще се подобрят. По този начин старият ръкав ще може не само да
изпълнява функцията си на миграционен път и на местообитание за разнообразни
видове риби, а и отново да осигури подходящи местообитания на реофилните видове
риби от мряновата зона.
Подбор на представителните участъци
Подборът е описан в Точка 3.1 Морфология (фиг. 3.9).
Преобразуване в количествени стойности на минималния отток
Бяха проучени общо четири различни стойности на оттока (табл. 3.2). В резултат
се получиха показаните на фиг. 3.19 водни нива в зоната на неблагоприятния участък.
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Нива на водата при проведените опити

Нива на водата при проведените опити

Водомерна лата на Службата за защита на природата на Баден-Вюртемберг
Нулева точка на латата = 154,368 м+NN

Фиг. 3.19: Водно ниво, измерено спрямо дъното. Червен квадрат: Понеделник,
23.07.01, Q = 1,2 м3/с, Водно ниво = 154,436 м+NN, Показание на водомерната лата: W
= 0,068 м; син квадрат: Вторник, 24.07.01, Q =1,7 м3/с, Водно ниво =154,519 м+NN,
Показание на водомерната лата: W = 0,151 м; червен квадрат: Петък, 27.07.01, Q =2,5
м3/с, Водно ниво = 154,526 м+NN, Показание на водомерната лата: W = 0,158 м; кафяв
квадрат: Сряда, 25.07.01, Q = 30,9 м3/с, Водно ниво = 154,936 м+NN, Показание на
водомерната лата: W = 0,568 м
Чрез графиката на оттока, измерен с локална помощна летва, за интервала Q =
1,2 м3/с до Q = 30 м3/с могат да се интерполират произволни стойности на оттока
спрямо водното ниво в неблагоприятния участък.
Отток на р. Некар в стария ръкав Хоркхайм в м3/с
Стойности, измерени по време на опитите

Зависимост между оттока и водното ниво, измерена с водомерна летва на Службата за защита на природата на
Баден-Вюртемберг

Фиг. 9.20: Крива на оттока, измерена с помощната водомерна летва (MNQ = СМО)
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При отток Q = СМО или Q = 1/3.СМО се получават следните стойности:
□ Q = СМО = 25,3 м3/с

→

vm = 1,14 м/с hmin = 1,10 м

□ Q = 1/3.СМО = 8,43 м3/с

→

vm = 0,83 м/с hmin = 0,60 м

Проверка за необходимост от динамично увеличение на оттока
Тъй като поради структурата на ВЕЦа вече се осъществява динамично
регулиране на оттока (Част 9.1), се препоръчва константно регулиране на минималния
отток.
Резултат от научната оценка
При отток 2,5 м3/с и скорост на течението 0,3 м/с чакълът се почиства от
водораслите налепи и финия субстрат. По този начин се осигурява възможност за
успешното развитие на хайвера и ларвите върху дъното. Освен това дъното става
отново обитаемо за по-взискателните видове от макрозообентоса.
Параметрите, които имат екологично значение (средната дълбочина на талвега и
средната скорост на течението) се повишават с повишаването на оттока. Изискването
на рибите от първичната мрянова зона и сегашната зона на платиката за минимална
дълбочина на талвега 0,6 м е спазено едва при отток 8,4 м3/с. Това съответства на 1/3
СМО. При такъв отток средната скорост на течението е 0,83 м/с. По този начин е
спазено и изискването за средната скорост на течението. Тази скорост е измерена в
неблагоприятния участък, където скоростта на течението по принцип е най-голяма,
следователно на останалите места във водоема тя е значително по-малка. По този начин
са изпълнени и изискванията на видовете, които предпочитат спокойна вода.
От ихтиологична и хидроекологична гледна точка увеличаването на плитката
зона в участъка се счита за благоприятно. По водоплавателния път на р. Некар има
определена липса на плитки участъци и брегове със структура, близка до естествената.
Затова плитките зони в старите речни ръкави са от голямо значение за рибите в р.
Некар като размножителни хабитати и хабитати за младите индивиди. При по-висока
стойност на оттока площта на плитките участъци би се увеличила в незначителна
степен поради сравнително стръмните крайречни тераси.
Общата екологична оценка показва, че за оводняване на стария ръкав при
Хоркхайм е необходим минимален отток 8,4 м3/с. В тази стойност е предвидено
ползването на част от минималното водно количество чрез турбина за минимални
водни количества.
3.3. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ МЕТОДИ, ОПИСАНИ В ПРИЛ. 5
Биотопен метод (LAWA)
При този метод [LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER 2001] е
необходимо първо да се определи ориентировъчна стойност на минималния отток,
която да е съобразена с критерия за минималната дълбочина, необходима за запазване
на проходимостта. Измерванията на водното ниво в неблагоприятния участък показват,
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минимална дълбочина на талвега [м]

че дори при отток ок. 2,5 м3/с = 0,1 СМО се достига необходимата минимална
дълбочина 0,3 м за запазването на проходимостта в мряновата зона. Допълнителната
проверка на достоверността потвърждава тази стойност, тъй като изискваната
минимална скорост на течението 0,3 м/с е спазена при отток 1 м3/с. Така минималният
отток Qmin в периода между август и април възлиза на 2,5 м3/с = 0,1 СМО.

Q [м3/с]
Фиг. 3.21: Дълбочина на неблагоприятния участък на ВЕЦ Хоркхайм (1/3 MNQ = 1/3
СМО, MNQ = СМО)
Динамизирането на оттока според препоръките на LAWA 2001 (биотопен метод)
се осъществява чрез измерване на средната дълбочина на талвега. Осигуряването на
минималната дълбочина от 0,6 м в мряновата зона изглежда е гарантирано при
критичната за проходимостта стойност на минималния отток 2,5 м3/с. Той се определя
като Qmin(LR) и се осигурява в обезводнения участък от май до юли. Според тези
резултати не е необходимо изменение на оттока по време на и извън размножителния
период.
Резултатите от биотопния метод дават много ниски стойности, затова съгласно
препоръките на LAWA трябва да се приложи екохидрологичният метод.
Екохидрологичен метод (LAWA)
Чрез екохидрологичния метод [LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER
2001] се получава ориентировъчна стойност СМО = 25,3 м3/с. Проверката за
достоверност в неблагоприятния участък показва, че необходимата минимална
дълбочина Tmin= 0,3 м е спазена при този отток. Затова според този метод не е
необходимо повишаване на ориентировъчната стойност Qmin. Динамизирането на
оттока съгласно препоръките на LAWA се осъществява на базата на стойността
СМОлято. Тъй като тази стойност (27,4 м3/с) не се различава от Qmin дотолкова, че
разликата да има въздействие върху местообитанието, динамизирането се осъществява
с помощта на средния месечен отток при маловодие в периода на размножаване и
развитие. Така според екохидрологичния метод минималният отток в размножителната
фаза и фазата на развитие на бялата мряна е определен на 50 м3/с = 2 СМО за месеците
май и юли.
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Прогнозен метод
Поради голямата дължина на подприщения участък прогнозният метод
[DEUTSCHER VERBAND FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KULTURTECHNIK
1999] не е приложим.
Наредба за ВЕЦ на провинция Хесен
Поради факта, че водосборната област на Хоркхайм е много по-голяма от 50 км2,
ориентировъчната стойност на минималния отток съгласно Наредбата за ВЕЦ на
провинция Хесен [HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, JUGEND,
FAMILIE UND GESUNDHEIT 1998] възлиза на 1/3 СМО. Това съответства на отток
8,4 м3/с. При адаптирането на ориентировъчната стойност към условията на
обезводнения участък се приема качество на структурата му, зависима от минималното
водно количество. В бъдеще не може да се очаква подобрение на структурата на
деривационния канал. Като цяло не може да се определи необходимост от увеличаване
или намаляване на ориентировъчната стойност, следователно минималният отток Qmin
остава 8,4 м3/с = 1/3 СМО.
Константен модул на минималния отток
Минималният отток, който съответства на константен модул на оттока 2 л/(с
км2), възлиза на 16 м3/с, което приблизително съответства на 1/3 СМО на р. Некар при
Хоркхайм.
На фиг. 3.22 са обобщени резултатите от изчисляването на минималния отток на
р. Некар при Хоркхайм
Qmin / СМО
Наредба за ВЕЦ БаденВюртемберг
Биотопен метод
Екохидрологичен метод от
До
Прогнозен метод

Не се прилага

Наредба за ВЕЦ Хесен
Константен модул на оттока

Фиг. 3.22: Стойности на минималния отток, изчислени според различните методи,
Хоркхайм/ р. Некар
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