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ТОМ 3 ТУНДЖА

РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА БАСЕЙНА НА РЕКА ТУНДЖА

ГЛАВА 1 ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Географско разположение и граници на басейна на река Тунджа

Басейнът на река Тунджа заема Североизточната част на Източнобеломорски

район, както е показано на Карта №Т1-1.

За целите на анализа причисляваме към басейна на р. Тунджа и този на река

Фишера, който е трансграничен. Река Фишера има самостоятелен водосбор в рамките

на ИБР и България,  тя преминава самостоятелно границата между България и Турция,

след което се влива в река Тунджа. Поради малкия размер на водосбора на р. Фишера и

поради фактът, че фактически той е част от международния водосбор на река Тунджа,

ще разглеждаме двата басейна общо.

Карта №Т1-1 ИБР и басейн на река Тунджа

Водосборната област на Тунджа се определя чрез координатите 41°55' и 42°45' с.

ш.  и 24°55'  и 27°00'  и.  д.  Старото име на р.  Тунджа е Тунзус.  Тунджа е най-големият

приток на р. Марица, който се влива в нея на турска територия. Поради голямата площ
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на водосборната й област (7901 км2) и понеже до границата тече като самостоятелна

река, то р. Тунджа се разглежда като отделен басейн. Тя извира от централната част на

Стара планина източно от в. Ботев. Координатите на извора са 42°43'40" с. ш. и

24°58'10" и. д. при кота 1940 м. Дължината й до границата е 350 км. До гр. Ямбол

протича право на изток,  като оттам прави завой на 90°  и приема южна посока,  която

посока запазва до вливането си в р. Марица. Координатите при границата са 41°51'20"

с. ш. и 26°34'00" и. д. с кота 44 м н. в. и при заустването й в Марица са 41°42' с. ш. и

26°34' и. д.

2. Общи сведения за река Тунджа

Дължината на реката до границата е 350 км с водосборна площ  8029 км, което

представлява 22,43% от площта на Източнобеломорски район. Има 44 първи притока с

обща дължина 393,9 км. По-значителните са р. Мочурица — водосборна площ 1278

км2, дължина 86 км; р. Синаповска — площ 871 км2, дължина 55 км; р. Поповска и др.

Средният наклон на главната река е 5,4 00
0 /  с коефициент на извитост 2,1.

Средният наклон и коефициентът на извитост за притоците варират съответно между

1,4 00
0 /  (р. Мочурица) и 68 00

0 /  (Магарешка река) и между 1,06 (Куруджадере) и 2,4 (р.

Поповска). Изключение по отношение степента на извитост правят реките Воденска,

начало на Поповска, и Мочурица, чийто коефициент има значителната стойност - 4,0

съответно 4,5. Гъстотата на речната мрежа за 15 от по-значителните притоци, както и за

главната река, има сравнително ниски стойности и се движи между 0,23 км/км2 (р.

Мараш) и 0,66 км/км2 (р. Поповска), за което главна причина е ниската надморска

височина на цялата водосборна област — 386 м н. в.
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3. Релеф

Карта №Т1-2 Релеф на басейна на река Тунджа

Басейнът на р.  Тунджа в пределите на страната се простира от в.  Ботев

(Юмрукчал) в Централна Стара планина до държавната ни граница с Турция. То

обхваща в запад-източна посока Казанлъшкото и Сливенското полета с ограждащите ги

до водоразделната линия Старопланинска и Средногорска част, а в южна - Ямболското

поле, Елховското поле и областта на ограждащите ги до водоразделната линия части от

Св. Илийските, Манастирските възвишения и Браница планина от запад и Гледките

(Бакаджиците) и Странджа планина от изток. Водосборната област на р. Тунджа до

границата на страната има площ 7884 км2.

В рамките на своите граници басейнът на р.  Тунджа представлява тясна дълга

долина, която може да се раздели по орографски белези на три части - западна, средна и

южна.

Западната част на областта заема цялото Казанлъшко поле с ограждащите го

старопланински и средногорски склонове. То е високо 350 м. На запад то има слабо

хълмист вид, дължащ се предимно на наносните конуси откъм Стара планина. Средната

част на полето има равнинен вид. Източната част включва Твърдишкото и
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Шивачевското поле. Те имат хълмист изглед. За северна ограда на тази част на областта

служат южните склонове на Калоферската, Шипченската, Тревненската и Еленската

част на Централна Стара планина. Склоновете им са стръмни и дълбоко разчленени от

долините на старопланинските притоци на р. Тунджа. Особено силно са нарязани

склоновете на Тревненската и Еленската планини, което се дължи на по-слабо

отпорните на ерозията материали, които ги изграждат. На много места преминаването

на склоновете към полето е рязко, без постепенен преход, което се дължи на наличните

там разседи. За южна ограда на полето служат полегатите северни склонове на Сърнена

гора. Преходът им към полето е постепенен, което се дължи главно на лесно рушимите

гранити и гранитогнайси, които изграждат тази част на котловинната ограда.

Склоновете на Средна гора са по-малко нарязани от старопланинските, поради по-

слабите епейрогенни движения и по-малкото валежно количество.

Средната част на водосборната област обхваща Сливенското и Карнобатско поле

с ограждащите ги склонове на Стара планина, Средна гора и Карнобатските

възвишения. Сливенското поле е най-голямо от всичките Задбалкански полета източно

от Гълъбец. То е най-ниско (150 м). Има равнинен характер. Карнобатското поле заема

най-източната част на водосборната област на Тунджа. На северозапад между

планинския рид Гребенец и Стидовската планина като негово продължение се явяват

Сунгурларското и Мокренското поле. Средната височина на Поляновградското поле е

180 м. Наклонено е към р. Тунджа. Ниско кредно-варовит рид го отделя от Айтоското.

Този рид е вододел на беломорския басейн от черноморския. Долината на Тунджа в

западната и средната част е широка 4-8 км, като при гр. Казанлък и при с. Бинкос се

стеснява до 1 км.

Южната част на басейна се простира южно от Ямболския пролом на р. Тунджа

до турската граница. Тя обхваща Ямболското (150 м) и Елховското поле, хълмистата

област източно и западно от Елховското поле и областта на Сремския пролом на р.

Тунджа. Полето има почти равнинен характер в западната част и слабо хълмист вид в

източната част. Заобиколено е от запад и югозапад от ниския и заоблен Св. Илийски

рид и Манастирските височини (заоблени хълмове, 600 м високи), на северозапад от

ниските ридове на Сърнена гора и на изток от редица плоски хълмове, известни с името

Гледките (Бакаджиците). Те са четири на брой младоеруптивни конуси с височина 515

м.

Средногорската антиклинала продължава в така наречената Тунджанска област

и Странджа планина. Тунджанската област е преграда между Тракийската низина и
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Черно море.  Тя обхваща хълмовете и ниските планини от двете страни на Долна

Тунджа. Освен споменатите възвишения в Тунджанската област се издигат и други

хълмове и ниски планини, а именно: Сакар планина (856 м), която представлява извита

антиклинала, се издига като подкова в ъгъла между Марица и Тунджа със сърповидно

било, изпъкнало към север. Източно от Тунджа се простират Дервентските възвишения

(540 м), които са мъчно проходими.

Странджа планина е продължение на средногорската антиклинала. Главното

водоразделно било започва на югоизток от Гледките. Към Одринското поле (в Турция)

отиват дълги ридове, разсечени от успоредни дълги и дълбоки долини.

От Сливен надолу долината на р. Тунджа е значително по-широка (на места

ширината й надминава 45 км) с изключение на частта под гр. Елхово, където се

стеснява така, че образува Сремския пролом в Странджа планина. В тази си част

долината на Тунджа представлява нещо като продължение на Маришката долина.

4. Залесеност на басейна на р. Тунджа

Горите в басейн на р. Тунджа заемат 2613 км2, т. е. кръгло 33% от цялата площ

на водосборната област. От тях 79 % са нискостеблени и 20 % букови гори. Дъбовите и

иглолистните гори имат съвсем слабо разпространение — около 1 %.

Общото разпределение на горите в цялата водосборна област по видове е

следното:

Нискостеблените гори доминират в Сърнена Средна гора, ниските части на

Стара планина, Сакар планина и Дервентските възвишения. Под гр. Елхово в долното

течение на Тунджа фигурират и отделни малки горички. Буковите гори представляват

една компактна цяла част, заемаща билата и хребетите на Стара планина. Изключение

прави буковата гора, разположена при с. Розовец в Сърнена Средна гора.

Всички букови гори са гъсти,  плътни и с многогодишен период на

съществувание. Буковите гори образуват непрекъснат пояс във високите планински

части на Стара планина. С букови гори са покрити Калоферската, Шипченската,

Тревненската, Еленската и Сливенската планина.

Непосредствено под тях в по-ниските планински райони средно от 1200 м

надморска височина надолу следва втори пояс от нискостеблени гори, като широчината

му варира между 2 и 10 км. Северозападно от гр. Сливен в по-ниските части на

Сливенския дял на Стара планина нискостеблените гори образуват 20 км широк пояс, в

който пояс главната част се заема от горните течения на реките Беленска и Куруча.
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В областта на Шипченската и Тревненската планина нискостеблената

растителност е прошарена с малки иглолистни горички, от които най-значителната се

намира над с. Шипка.

Най-добре залесени с нискостеблени гори са склоновете и билото на Сърнена

гора между гр.  Калофер и с.  Струпец,  като в някои участъци гората слиза до левите

брегове на р. Тунджа.

Заградена между нискостеблените гори на Стара планина от север и тези на

Сърнена гора от юг, р. Тунджа тече в обезлесена котловина. Тук-там се срещат само

малки дъбови горички.

Общо залесеността на цялата водосборна област на р. Тунджа в горното и

средното й течение до с. Речица е 1550 км2, или 56%, което сравнително е един висок

процент.

Картината на залесеността обаче по-надолу коренно се променя. Водосборната

област става рядко залесена с малки нискостеблени гори, разпръснати в отделни

групички, както и в лъката на реката. Изключение прави поречието на р. Мараш

източно от гр. Сливен, където нискостеблените гори обхващат 72 % от площта,

отнесена към хидрометричната станция при с. Лозенец. След гр. Елхово

нискостеблената растителност се увеличава, като към държавната граница и покрай нея

тя заема значителни площи. В тази област Сакар планина и Дервентските възвишения

почти изцяло са покрити с нискостеблени гори.

Над гр. Елхово, по десният бряг на р.Тунджа, в лонгозни гори са разположени

резерватите Горна и Долна Топчия, които са естествен развъдник на рядко срещаният в

Европа колхидски фазан.

5. Долина и корито на р. Тунджа

Река Тунджа води началото си от Централна Стара планина. Изворът й е под вр.

Юрушка грамада (2136 м) източно от Ботев връх. Първоначално тече право на юг, като

при гр. Калофер, където навлиза в Казанлъшкото поле, рязко завива на изток. В горния

участък долината на р. Тунджа е дълбоко врязана и със стръмни склонове. Наклонът на

речното корито отначало е голям, след което бързо намалява. Напречният й профил е с

ширина на дъното на долината около 50-60 м. Коритото е каменисто-чакълесто.

Скоростта на водното течение е 1,5-2,0 м/сек. Реката в този участък тече праволинейно

и не прави меандри.
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След гр.  Калофер долината изведнъж се разширява,  като достига към с.

Александрово до 3-4 км широчина. След това се стеснява до 1 км. Напречният й

профил е трапецовиден със стръмни склонове - несиметричен, тъй като реката тече по-

близо до склоновете на Средна гора, като между с. Виден и Шейтановия мост се врязва

изцяло в Средногорския склон. В този участък реката прави слаби меандри. Коритото й

достига на места до 20-25 м ширина. Дъното е пясък с едър и дребен чакъл.

Дълбочината е около 0,70 м със скорост 1-1,5 м/сек. Наклонът на коритото е 1,5 00
0 / .

В участъка между Виден и с. Бузовград долината се стеснява значително, от 0,5

км пред Копринка става тясна до няколко десетки метра, като пред Казанлък пак се

уширява до 1 км. Тук също така реката прави слаби меандри и няколко ръкава пред

града.  Коритото при Копринка е с ширина към 28-30  м,  а скорост 1  м/сек.  Дъното на

реката е от пясък, едър и дребен чакъл.

От с. Бузовград (Казанлъшко) долината още повече се уширява, като на места

достига до 5-7 км широчина. Напречният профил се запазва трапецовиден. Характерът

на долината и коритото се запазва до с. Николаево, откъдето навлиза в Межденишкия

пролом.  В този участък реката прави силно извити меандри особено в района между

Тулово и Зимница. Реката образува и множество ръкави (между Бузовград - Овощник)

и около с. Николаево. Средният наклон на коритото е незначителен - 1,5 00
0 / .

Залесеността в целия район на Казанлъшкото поле е около 56% -високостеблени и

нискостеблени гори.

От с.  Николаево,  след като направи един голям завой,  р.  Тунджа навлиза в

Межденишкия пролом, който продължава до с. Бинкос - Сливенско. Дължината на

реката в пролома е около 45 км. р. Тунджа е издълбала долината си в Межденишкия

планински рид, който представлява връзката между Стара планина и Средна гора.

Тук напречният профил на долината се стеснява значително, като на места

достига до 60-100 м широчина. Долината прави известни малки долинни разширения,

като котловината на с. Запалня, местността Ново село и Бинкосовото поле, но тези

уширения са от 500-800 м широчина. Реката прави в пролома силно извити меандри,

като образува лъки, които се редуват от двете страни на коритото. Реката запазва почти

същия характер. Често се срещат ръкави и староречия. Средният наклон е 1,7 00
0 / .

От с.  Струпец р.  Тунджа навлиза в равното Сливенско поле.  В началото

долината е широка към 2-3  км.  Дължината на Сливенската долина е към 70  км със

среден наклон на коритото към 1,0 00
0 / . Напречният й профил е също трапецовиден,
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несиметричен с по-полегати склонове. Реката тече до десния склон на долината, като

прави силно извити меандри. Между 187км и 184км от устието северно от с. Джиново

р.  Тунджа прави голям ръкав с дължина над 2  км.  Долината към с.  Самуилово става

също по-широка, 7,0 км, като реката тече по средата на полето и прави силно извити

меандри и множество ръкави, като при Прекъсаното дължината на ръкава е над 1,5 км.

Характерът на долината е такъв до с. Жельо войвода, където р. Тунджа променя

посоката на течението си от изток на юг. При Жельо войвода реката се много

разчленява, като образува много ръкави и староречия.

Между Жельо Войвода и с.  Веселиново са развити широки лъки с 6-8  м

височина.

Южно от с. Веселиново р. Тунджа протича през широк пролом и над Ямбол

приема главния си приток р. Мочурица. До Ямбол реката прави слаби меандри, а над

града -голям ръкав.

Под гр.  Ямбол р.  Тунджа навлиза в широкото Ямболско поле.  Долината тук е

много широка, 10-25-40 км, неясно изразена. До гр. Елхово реката прави най-силно

извити меандри по цялото си течение. Югоизточно от с. Маломир реката проломява

тесния и нисък рид Баалар - Кайряк и навлиза в продълговатата Елховска долина.

Видът на долината до с. Княжево не се различава от този през Ямболското поле.

В един голям участък от гр.  Тервел до гр.  Елхово р.  Тунджа тече през една

залесена с широколистна гора ивица. Над гр. Елхово прави голям ръкав - Малка

Тунджа, дълъг към 10 км.

Широчината на речното корито в този участък е от 40-50  м със средна

дълбочина 1-1,5 м. Бреговете са ниски, полегати, обрасли с върбалак. Дъното на реката

е песъчливо, но в района на с. Коневец е от едър и дребен чакъл и пясък. Наклонът на

коритото е към 0,70 00
0 / .

Южно от с.  Княжево Тунджа навлиза в Сремския пролом.  Проломът е тесен,

100-200 м, със стръмни и голи склонове и с каменисто и неравно корито на реката.

Между селата Срем и Устрем преломът прави едно уширение от 0,800-1,0 км

(Сремската котловина), след което до границата става пак тесен със стръмни и

обезлесени склонове и на места почти каньоновидни. Широчината на реката достига 60

м със средна дълбочина 1-2 м.
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6. Оценка на водните ресурси

Фигура №Т1-1 Схема на хидрографската речна мрежа и на пунктовете, в
които са определени редици на естествения отток
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В разработеният от ИВП-БАН водностопански баланс за река Тунджа

хидроложоките характеристиките за удължения, спрямо ГС, период от 1961 до 2004г.

Значенията им показват несъществени изменения, дължащи се на добавените за

изследване години. По-важните резултати са следните:

В Таблица №Т1-1  са дадени основни статистически характеристики. База данни

от 528 месеца дълги редици на оттока за 44 годишен период е използвана за определяне

на тези характеристики, са използвани при моделиране на балансите.

Средногодишният отток на р.Тунджа по данните от хидрологични станции се

изменя в границите от 0.471 m s3 /  (14.82*106 3m ) при гр.Калофер до 39.852 m s3 /

(1256.77*106 3m )  при границата с Турция.  Колебанията му в разглеждания период са в

границите 0.230-0.965m s3 /  и 16.264-71.494m s3 /  в крайните пунктове.

Средноквадратичното отклонение от средната стойност варира между 0.150m s3 /  и

13.118m s3 /  за същите пунктове, коефициентът на вариация(Cv) е в границите 0.252 и

0.329, а оценките за коефициента на асиметрия (Cs) съответно между -0.223 и 1.012.
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Отточните модули се изменят в диапазона 17.91 l s km/ / 2 при гр.Калофер до 5.06

l s km/ / 2 при границата.

За новия период се забелязва спад в значенията на минималния месечен отток

(табл. №Т1-2). Това е свидетелство за маловодие през добавените за разглеждане

години. Такъв отток се наблюдава, като правило, най-много през месец септември. Той

има много широк диапазон: от 0 за малки слабо регулирани естествени речни течения

като р.Турийска, Мараш и Синаповска до 4.067 за р.Тунджа при границата.

Минималният речен отток като годишна стойност по главната река се изменя

от 0.230m s3 /  при Калофер до 16.264m s3 /  при границата и по притоците - от 0.030 m s3 /

за р.Коюнбунар, приток към яз.Кирилово до 1.562 m s3 /  за р.Тъжа -  устие.  В

относителни единици спрямо средногодишното Q той се изменя по главната река от

0.408 за р.Тунджа при границата до 0.586 при с. Павел Баня. За притоците диапазона на

пространствените изменения е между 0.164 за р.Мочурица при Сингуларе до 0.629 за

р.Тъжа - устие.
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Таблица №Т1-1 Основни статистически характеристики на р. Тунджа за периода 1961-2004г.

Годишни
стойностиПлощ

 (A) Q
1961-2004

M Q
A= Q anuual

min Q annual
max

sQ Cv CsN: Река. Пункт

km2 m s3 / l s km/ / 2 m s3 / m s3 / m s3 /
Г л а в н а   р е к а

1 р. Тунджа при гр. Калофер 26,3 0,471 17,91 0,230 0,965 0,150 0,318 1,012
2 р. Тунджа при с. Павел Баня 288,3 3,891 13,50 2,282 6,3242 0,982 0,252 0,279
3 яз. Копринка 861,4 8,415 9,77 4,083 13,776 2,317 0,275 0,126
4 р. Тунджа при с. Ръжена 1258,2 12,371 9,83 5,793 19,592 3,423 0,277 0,101
5 яз. Жребчево 19,635 8,634 28,567 5,208 0,265 -0,223
6 р. Тунджа при с. Баня 2234,0 21,290 9,53 9,262 31,359 5,697 0,268 -0,204
7 р. Тунджа след вливане на р. Беленска

/бент Бинкос/ 25,605 10,930 38,681 7,020 0,274 -0,107

8 р. Тунджа при гр. Ямбол 4882,0 32,258 6,61 13,741 55,852 10,077 0,312 0,257
9. р. Тунджа при Ханово 32,410 13,779 56,383 10,172 0,314 0,268

10. р. Тунджа при Коневец 32,713 13,855 57,446 10,361 0,317 0,290
11. р. Тунджа при гр. Елхово 5551,4 34,064 6,14 14,386 59,990 10,869 0,319 0,297
12. р. Тунджа след р. Поповска 35,853 15,241 63,260 11,473 0,320 0,316
13. р. Тунджа след вливането на р. Араплийска 37,124 15,594 65,572 11,933 0,321 0,331
14. р. Тунджа след вливането на р. Синаповска 39,011 16,058 69,666 12,748 0,327 0,361
15. р. Тунджа при границата 7883,6 39,852 5,06 16,264 71,494 13,118 0,329 0,374

П р и т о ц и
1 р.Тъжа – устие 2,485 1,562 3,523 0,525 0,211 0,030
2 р. Турийска при с. Турия 55,6 0,298 5,36 0,080 0,785 0,163 0,547 0,968
3 р. Гюрля при с. Морозово 90,8 0,471 5,19 0,092 1,320 0,282 0,598 0,907
4 р. Лешница – устие 1,114 0,416 1,880 0,312 0,280 -0,070
5 р. Енинска при с. Енина 44,3 0,737 16,64 0,279 1,550 0,253 0,344 1,004
6 р. Енинска – устие 0,846 0,321 1,783 0,291 0,343 1,015
7 р. Копринка / Салтъница – устие 0,589 0,223 1,240 0,203 0,344 1,004
8 р. Мъглишка 74400 0,860 0,290 1,408 0,253 0,294 -0,024
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Годишни
стойностиПлощ

 (A) Q
1961-2004

M Q
A= Q anuual

min Q annual
max

sQ Cv CsN: Река. Пункт

km2 m s3 / l s km/ / 2 m s3 / m s3 / m s3 /
9. р. Мъглишка – устие 0,937 --- --- 0,275 0,294 -0,024

10. р. Поповска – устие 0,779 0,298 1,658 0,266 0,342 1,134
11. р. Радова при Николаево 2,227 0,693 3,731 0,814 0,365 0,071
12. р. Беленска при гара Чумерна 219,0 2,654 12,12 0,797 5,136 0,929 0,350 0,489
13. р. Беленска – устие 3,764 1,128 7,345 1,323 0,351 0,529
14 р. Асеновска – устие. при м. Предела 74,5 1,476 19,81 0,429 3,112 0,516 0,350 0,817

15. р. Мараш при с. Лозен 89,74 0,368 4,10 0,092 1,032 0,258 0,701 1,142
16. р. Мочурица 74500 при с. Воденичене 1108,0 2,307 2,08 0,384 8,235 1,674 0,726 1,366
17. р. Мочурица – устие 2,526 0,423 8,848 1,815 0,719 1,306
18. р. Мочурица при Сингуларе 0,231 0,038 0,824 0,167 0,726 1,366
19. р. Мочурица при яз. Ц.Церковски 1,315 0,219 4,694 0,954 0,726 1,366
20. р. Овчарица - устие 1,590 0,280 4,584 1,049 0,660 0,857
21. р. Коюн бунар. приток към яз. Кирилово 0,182 0,030 0,637 0,131 0,719 1,306
22. р. Поповска при с. Малко Шарково 185,0 0,837 4,52 0,227 2,151 0,428 0,511 0,995
23. р. Поповска на 3 км.над Добрич 1,506 0,407 3,875 0,771 0,512 0,997
24. р. Поповска – устие 1,788 0,483 4,602 0,916 0,512 0,997
25. р. Синаповска – устие. при с. Синапово 283,0 1,888 6,67 0,464 4,501 0,945 0,501 0,805
26. р. Манастирска 0,502 0,123 1,197 0,252 0,501 0,805
27. р. Воденична 0,108 0,026 0,257 0,054 0,501 0,805
28. р. Калница 1,393 0,336 3,236 0,705 0,498 0,681
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Таблица №Т1-2 Минимален отток за р. Тунджа за периода 1961-2004 г.

Годишни стойности Месечни стойности

Qmin k Q
Q

= min
M

Q
A= min Qmin

k Q
Q= min

M
Q

A= minN: Река, пункт

m s3 / l s km/ / 2 m s3 / l s km/ / 2
Г л а в н а    р е к а

1 р. Тунджа при гр. Калофер 0,230 0,488 17,91 0,005 0,011 0,19
2 р. Тунджа при с. Павел Баня 2,282 0,586 13,50 0,189 0,049 0,66
3 яз. Копринка 4,083 0,485 9,77 0,367 0,044 0,43
4 р. Тунджа при с. Ръжена 5,793 0,468 9,83 0,753 0,061 0,60
5 яз. Жребчево 8,634 0,440  1,155 0,059
6 р. Тунджа при с. Баня 9,262 0,435 9,53 1,212 0,057 0,54
7 р. Тунджа след вливане на р. Беленска /бент Бинкос/ 10,930 0,427  1,854 0,072
8 р. Тунджа при гр. Ямбол 13,741 0,426 6,61 2,344 0,073 0,48
9. р. Тунджа при Ханово 13,779 0,425  2,344 0,072
10. р. Тунджа при Коневец 13,855 0,424  2,346 0,072
11. р. Тунджа при гр. Елхово 14,386 0,422 6,14 2,394 0,070 0,43
12. р. Тунджа след р. Поповска 15,241 0,425  2,590 0,072
13. р. Тунджа след вливането на р. Араплийска 15,594 0,420  2,727 0,073
14. р. Тунджа след вливането на р. Синаповска 16,058 0,411  2,969 0,076
15. р. Тунджа при границата 16,264 0,408 5,06 2,979 0,075 0,38

П р и т о ц и
1 р.Тъжа - устие 1,562 0,629  0,104 0,042
2 р. Турийска при с. Турия 0,080 0,268 5,36 0,000 0,000 0,00
3 р. Гюрля при с. Морозово 0,092 0,195 5,19 0,004 0,132 0,04
4 р. Лешница - устие 0,416 0,373  0,000 0,000
5 р. Енинска при с. Енина 0,279 0,379 16,64 0,038 0,052 0,86
6 р. Енинска - устие 0,321 0,379  0,044 0,052
7 р. Копринка / Салтъница - устие 0,223 0,378  0,030 0,210
8 р. Мъглишка 74400 0,290 0,337  0,028 0,033
9. р. Мъглишка - устие --- --- --- ---
10. р. Поповска - устие 0,298 0,383  0,041 0,052
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Годишни стойности Месечни стойности

Qmin k Q
Q

= min
M

Q
A= min Qmin

k Q
Q= min

M
Q

A= minN: Река, пункт

m s3 / l s km/ / 2 m s3 / l s km/ / 2
11. р. Радова при Николаево 0,693 0,311  0,000 0,000
12. р. Беленска при гара Чумерна 0,797 0,300 12,12 0,078 0,029 0,36
13. р. Беленска - устие 1,128 0,300  0,101 0,027
14 р. Асеновска – устие, при м. Предела 0,429 0,290 19,81 0,019 0,013 0,26
15. р. Мараш при с. Лозен 0,092 0,250 4,10 0,000 0,000 0,00
16. р. Мочурица 74500 при с. Воденичене 0,384 0,166 2,08 0,009 0,004 0,01
17. р. Мочурица – устие 0,423 0,167  0,010 0,004
18. р. Мочурица при Сингуларе 0,038 0,164  0,001 0,004
19. р. Мочурица при яз. Ц.Церковски 0,219 0,166  0,005 0,004
20. р. Овчарица - устие 0,280 0,176  0,007 0,004
21. р. Коюн бунар, приток към я. Кирилово 0,030 0,165  0,001 0,004
22. р. Поповска при с. Малко Шарково 0,227 0,271 4,52 0,049 0,058 0,26
23. р. Поповска на 3 км.над Добрич 0,407 0,270  0,088 0,058
24. р. Поповска – устие 0,483 0,270  0,104 0,058
25. р. Синаповска – устие, при с. Синапово 0,464 0,246 6,67 0,022 0,012 0,17
26. р. Манастирска 0,123 0,245  0,006 0,012
27. р. Воденична 0,026 0,241  0,001 0,012
28. р. Калница 0,336 0,243  0,016 0,012
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Оценка на вътрешногодишното разпределение на оттока

Вътрешногодишното разпределение на оттока в басейна на р. Тунджа е

обусловено от сезонните изменения на оттокообразуващи фактори, характерни за

преходния климатичен район, в който попада водосборния басейн с характерни

дъждове или неустойчива и краткотрайна снежна покривка през зимния период за

ниските зони и задържане на сравнително устойчива снежна покривка през зимата в

планинските части на басейна, масови дъждове през пролетта и засушлив период с

малко валежи през лятото и есента и високи температури за целия басейн.

От Таблица №Т1-3. се вижда, че в западната старопланинска част пълноводието

настъпва през март-април, когато пролетните дъждове се застъпват с масово

снеготопене на задържаната по високопланинските части на басейна над 1500-1700 м.

трайна снежна покривка до средата на март. Пълноводието се прекратява през юни и от

юли настъпва лятното маловодие.

В по-ниските водосборни басейни на притоците в източна, югоизточна и южна

посока началото на пълноводието се измества към зимата и есента. Заедно с това и

краят на пълноводието се измества назад с един до два месеца (май, април), като се

увеличава дължината за сухия период към началото на пролетта, което е твърде

неблагоприятно за растенията и за регулирането на оттока за напоителни цели.

Най-интензивното пълноводие в западната високопланинска част – достига до

21.7% през м. май за р.Тунджа при гр.Калофер, а най-интензивно засушаване се

забелязва в слабо естествено зарегулираните притоци на Средна гора (до 0.8% през м.

септември за р.Турийска).
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Таблица №Т1-3 Процентно разпределение на оттока по месеци

N: Река, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Го
д.

Г л а в н а    р е к а
1 р. Тунджа при гр. Калофер 5,624 6,117 8,812 17,462 21,785 12,025 5,627 4,302 3,216 4,283 4,719 6,028 100
2 р. Тунджа при с. Павел Баня 4,750 6,521 8,487 17,526 21,052 12,146 6,420 4,942 3,890 4,065 4,576 5,625 100
3 р. Тунджа при с. Баня 8,553 12,188 15,455 14,872 14,527 8,976 3,824 3,145 2,457 3,462 5,363 7,177 100
4 р. Тунджа при гр. Ямбол 9,289 13,708 15,539 14,413 13,072 7,843 3,472 2,742 2,641 3,412 5,515 8,353 100
5 р. Тунджа при границата 9,829 14,639 15,905 13,827 12,111 7,320 3,393 2,709 2,715 3,513 5,625 8,414 100

П р и т о ц и
1 р. Турийска при с. Турия 10,573 17,817 17,964 15,422 11,150 7,731 2,034 1,272 0,813 2,271 4,912 8,034 100
2 р. Енинска при с. Енина 7,033 8,955 12,599 19,640 15,260 9,438 5,171 3,302 2,973 3,486 4,963 7,060 100
3 р. Беленска при с. Чумерна 9,324 14,579 14,525 16,378 11,642 6,873 3,367 2,191 2,540 3,031 6,055 9,497 100
4 р. Асеновска при м. Предела

10,731 17,426 15,854 14,390 11,373 6,542 3,063 1,729 1,744 2,313 4,254
10,56

2
100

5 р. Синаповска 12,602 17,881 15,438 9,607 7,079 6,048 4,201 3,424 3,615 4,855 6,359 8,883 100
6 р. Поповска 13,756 18,085 17,417 12,239 7,385 4,659 2,613 2,388 2,702 3,754 6,568 8,477 100
7 р. Мочурица при с. Воденичане

11,340 19,570 13,939 11,042 8,274 4,950 2,639 2,063 4,102 4,559 6,879
10,65

2
100
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На Таблица №Т1-4 са показани характеристиките на нарушения (измерение)

отток за периода 1961-2002 г. Сравнението с данните за средногодишното водно

количество на ненарушения отток от Таблица №Т1-1 и  за същото на регистрирания

такъв от Таблица №Т1-4 показват, че нарушенията са осезаеми и най-големи в

пунктовете на главната река, което се дължи преди всичко на действието на язовирите

Копринка и Жребчево.

Таблица № Т1-4 Характеристики на регистрирания речен отток при ХМС
в басейна на р.Тунджа за периода 1961-2002г.

№ ХМС Х  М Станция QAV CV CS

1. 74620 р. Тунджа при гр. Калофер 0,477 0,314 1,005

2. 74650 р. Тунджа при с. Павел Баня 3,159 0,343 0,126

3. 74320 р.Тъжа при ВЕЦ”Тъжа” 1,926 0,208 0,026

4. 74340 р. Турийска при с. Турия 0,298 0,560 0,949

5. 74360 р. Лешница при с.Ясеново 0,840 0,284 -0,138

6. 74370 р. Гюрля при с. Морозово 0,477 0,602 0,846

7. 74380 р. Енинска при с. Енина 0,741 0,348 0,960

8. 74420 р. Радова при Николаево 2,240 0,371 0,024

9. 74750 р. Тунджа при с. Баня 9,000 0,478 0,525

10. 74440 р. Беленска при с. Чумерна 2,683 0,343 0,542

11. 74200 р. Калница при с.Крумово 0,819 0,553 0,755

12. 74500 р. Мочурица при с. Воденичане 2,343 0,728 1,296

13. 74580 р. Синаповска – устие, при с. Синапово 1,056 0,514 0,769

14. 74800 р. Тунджа при гр. Ямбол 8,683 0,589 0,881

15. 74850 р. Тунджа при гр. Елхово 15,181 0,655 0,530
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7. Административна и демографска характеристика

В басейна  на р.Тунджа територия  имат области Старозагорска, Сливенска,

Ямболска и малка част от области Пловдивска, Хасковска и Бургаска. В басейна

територии имат 19 общини, от които 10. изцяло и 9 частично. В басейна  на р.Тунджа

има 252 населени места, а населението по данни от 2003 г. е 487 165 бр., което е 20,5%

от населението, живеещо в Източнобеломорски  район. В басейнът на  р.Фишера

попадат части от 2 общини и четири населени места, а населението към същата година

възлиза на 1131 жители.

Карта №Т1-3 Административно делене в басейна на Тунджа
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8. Специфични проблеми в управлението на водите в басейна на р. Тунджа

8.1. За повърхностните води

Анализът на значимите проблеми показва, че най-значим дял за състоянието на водните

тела в басейна на р. Тунджа имат :

● дифузното замърсяване – от селскостопански дейности и проблеми с отпадъци;

● точковите  източници на замърсяване - канализации на населени места и индустриални

отпадъчни води;

● морфологични изменения – корекции на реки и изземване на инертни материали;

● водоползване – изземване на води за напояване и прехвърляне на води в басейна на р.

Марица.

8.2. За подземните води

Значимите проблеми, променящи качеството на подземните води в басейна на

р.Тунджа основно се дължат на точкови източници – населени места без канализация,

индустриални площадки, депа за отпадъци и уранови мини, както и на земеделието

като дифузен източник на зъмърсяване.

За количеството на подземните води в басейна на р. Тунджа основно влияние

оказва водоползването, по-конкретно водоползването за питейни нужди, както и

нарушението на оттока на повърхностните води.
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