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ОБОБЩЕНИЕ 
Проходимостта на течащите води има 
огромно значение за съхраняването и 
възстановяването на естествените 
условия във богатите на видове водни 
екосистеми. Множеството въпроси за 
разрешаване в тази връзка не може да 
бъде обхванато само в един наръчник с 
указания, поради което тази тема се 
разглежда в пет части. Засегнати са 
всички аспекти – съоръжения за 
възходяща миграция, проходимост по 
протежение на течащи води, устия, 
разливи и притоци и прагове.  
Настоящата част 1 на поредицата от 
указания разяснява основите на 
проходимостта за животни в течащи води 
и служи за навлизане в тематиката. 
След въведението в проблематиката се 
изтъква значението на проходимостта на 
течащи води за животни и се представят 
законовите и научните правила. Разяснява 
се, защо проходимостта трябва да бъде 
гарантирана принципно. Проходимостта е 
един от важните критерии на въведените 
правила в европейската рамкова 
директива за водите и в националното 
законодателство, напр. в наредбата за 
преценка на качеството на водите. В 
приложение 1 отново са дадени извадки 
от засегнатите законови разпоредби. 
Успоредно с изискванията на рибите като 
индикаторни организми за оценка на 
екологичното състояние на водните тела 
според Рамкова директива за водите, се 
разясняват и тези на бентосните 
организми, както и на сухоземните 
животни и на тези, характерни за екотона 
вода-суша. В приложение 2 са обобщени 
изискванията за проходимост на индика-
торните видове риби. Представени са 
многообразните строителни съоръжения 
и тяхната първично въздействие като 
трайни прегради пред рибната миграция и 
се дискутира проблема с укрепването на 
бреговете и дъното, вкл. дълбочинната 
ерозия при страничната проходимост. По-
нататък се разясняват породените от 
ползването последващи ефекти (вторични 
въздействия) като напр. от водоползване 
и преграждане. 

На основа на сравнението между 
предходно и последващо състояние и 
подбрани примери, се показва цялото 
разнообразие от възможности за 
премахване на съществуващи напречни 
прегради и за създаване на коридори при 
строителни съоръжения за заобикаляне на 
напречните прегради. При това се 
разглеждат особени случаи като временни 
течащи води, ценни за опазване участъци 
от водоеми и такива с културно-
историческо значение. В края се описва, 
какви недостатъци могат да възникнат 
при съоръженията в помощ на 
проходимостта и как е възможно да се 
извършва контрол и оценка на 
проходимостта. 
 
1. УВОД 
 
Естествените течащи води и техните 
стари ръкави/меандри/ представляват 
едно многообразно местообитание за 
различни животински и растителни 
видове. Естествените условия на средата 
като геология, ландшафт, климат и режим 
на оттока, както и характерната 
естествена растителност са предпоставка 
за различни водни структури и 
местообитания. Течащите води са 
линейни хабитати, които преминават през 
културния ни ландшафт като свързани 
„зелени коридори”. Успоредно с ефекта 
на свързване на големи пространства от 
извора до морето, те притежават 
способността да поддържат естествено и 
извънредно богато многообразие на 
видове и местообитания на тясно 
пространство. 
Естествените, типични характеристики на 
реките бяха променени в последните 
столетия чрез разнообразно ползване като 
напр. населени места, селско стопанство, 
водноелектрически централи, защита от 
наводнения и др. Много течащи водоеми 
са коригирани, изместени, хванати чрез 
дънни и брегови укрепвания и 
преградени. В резултат от водовземане в 
някои случаи речните легла остават 
обезводнени. Заедно с обедняването на 
многообразието на водните структури, 
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силно се повлияват или прекъсват 
естествените връзки в мрежата на 
течащите води (речната мрежа). Така на 
много места се въздейства върху ценни за 
водната фауна и флора местообитания, 

като те частично биват разрушавани. 
Възможността за мигриране в течащите 
води, жизнено важна за оцеляване на 
видове от водната фауна, липсва или е 
силно ограничена

.
 

 

 
 
Фиг. 1: Дунав при Блохинген – динамична речна система в културния ландшафт.  

 
Проходимостта на течащите води има 
изключително важно значение за 
съхраняване и възстановяване на 
естественото състояние на течащите 
води с многообразие на видове и 
типично водни местообитания. Освен 
това проходимостта е критерий за 
изследване на т. нар. „значително 
натоварване” на повърхностните води 
при прилагане на немското федерално, 
респ. Баден-Вюртембергското законо-
дателство в областта на водите, 
въвеждащи изискванията на евро-
пейската рамкова директива за водите. 
С цел подпомагане на инженерните 
бюра за планиране, на специали-

зираните органи за управление както и за 
информация на заинтересованите групи, 
Агенция за опазване на околната среда на 
провинция Баден-Вюртемберг разглежда 
темата „Проходимост на течащи води” в 
поредица от методически ръководства. В 
тях се разглеждат всички аспекти на 
съоръженията, гарантиращи проходи-
мостта на водоемите – хоризонтални 
(проходимост по протежение на реките), 
странични (притоци и ръкави) и вертикални 
(между дъното и подвижната водната 
повърхност) помощни средства.  
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Фиг. 2: Река, която се намира във взаимовръзки със съседните площи 

ногообразието на въпросите, които указание. В следващите издания ще се 

Течение – миграция и 
отнасяне

 Вертикална 
проходимост – към 
въздуха 

Напречно сечение 
Река – поречие 
Зона на воден обмен  

Динамично времево 
равновесие Вертикална прходимост – 

пореста система дънен субстрат 
– подпочвени води 

  
М
трябва да получат отговор, не могат да 
бъдат разрешени само в едно методическо 

разгледат следните теми: 

 

Проходимост за животни в течащи води 
Част 1 – Основи 
Част 2 – „Заобикалящи” водни течения и проходи за риби при напречни 
прегради 
Част 3 – Ретензионни басейни за високи води и язовири 
Част 4 – Шлюзове, тръбни съоръжения и дюкери  
Част 5 – Рибни проходи при напречни прегради 
 
 
 
2. ЗАКОНОВИ И НАУЧНИ ОСНОВИ 

роходимостта за животни в течащи води 

Водите трябва да се управляват така, че 

опазване на водите). 

 
П
следва да се осигурява съгласно различни 
законови разпоредби (приложение 1) и 
научни правила. 

да се ограничат въздействията върху 
тяхната екологична функция и да се 
осигури устойчиво развитие, както и 
високо ниво на опазване за околната 
среда изобщо. (чл. 1а, т. 1 на Закона за 
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Според Закона за водите на Баден-
Вюртемберг поддържане и управление на 

л
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 и развитие, особено 

ло  бре

 мерки за 

-обширни 
о

нс и 
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оходимостта като въздействие върху 

е

е т
дните тела проходимостта  

твен
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ане 
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 проходимостта. 

 листовка 202 (1991) на Немския съюз 

нят 

е т ф  
з

 т

а
т нам  съо

Ж О

 нашите течащи води значително 
бначни 

ивотни предприемат повече или по-

н л 

естественото състояние на речното егло и 
на бреговете е съставна част на 
управлението на водите. 
Носителят на т ес та за упр ление на 
водите има задачата, да 
водното тяло вкл. неговите брегове, 
доколкото това е необходимо за регулярен 
воден отток в рамките на екологично 
устойчивата защита от високи води и 
природосъобразното развитие на водното 
тяло и неговите брегове (чл. 63, т. 1 а 
Закона за водите-ЗВ). Съоръжения в, върху 
или в близост до водното тяло по 
възможност не трябва да водят до 
въздействие върху водите (чл. 48 от Закона 
за водите). 
Управлението на водните тела обхваща 
поддържане
естественото оформяне и стопанисване на 
водното лег  и неговите гове – 
доколкото това е необходимо в интерес на 
обществото (чл. 47 от Закона за Водите). В 
случай на коригирани водни тела следва в 
обозрим срок да се създадат предпоставки 
за възвръщане в естествено им състояние 
(чл. 68а,т. 1 от Закона за Водите). 
Ползвателите на води имат възможността 
да предприемат малки по мащаби
възстановяване на естественото състояние 
и стопанисване на водите, без да провеждат 
процедура по съгласуването им. 
С Европейската Рамкова директива за 
водите (РДВ) са дефинирани по
цели, особено по тношение на опазването 
на водите и тяхното управление. 
Приложение ІІ и V на РДВ са 
тра пониран в Наредбата на 
Министерството за околна среда и 
транспорт за съз ане  рамка от мерки в 
областта на водната политика от 0.08.20 4 
г. 
Тези регламенти третират прекъсването на 
пр
екологичните функции на водното тяло, 
което следва да бъд  избягвано, или в 
случай, че не е възможно, да бъде 
компенсирано. 
В приложения III и IV на Нар дба а за 
оценяване на во

(директен превод от РДВ) е определена 
като същес  качествен компонент за 
характеризиране на екологичното със-
тояние на течащите води. Екологичният, 
респ. добри огичен пот на 
водите трябва да бъде достигнат до 2015 
г. съгласно чл. 25а от Закона за 
управление на водите и чл. 3г от Закона 
за водите. Това изисква разработване на 
специфични а речните тел  програми 
от мерки и планове за управление, 
които е необходимо да се приемат от 
парламента на провинцията (чл. 3с, т. 1 
от Закона за водите). Н  основа на тези 
програми и планове е възможно според 
състоянието на дадения водоем да е 
необходимо реконструиране на водните 
съоръжения. 
Други законови разпоредби 
(Приложение 1) третират рибовъдството 
и опазванет
(прилаг на Директивата за 
природните местообитания и на дивата 
флора и фау а  националното 
законодателство). 
 
В специализираната ите атура също се 
намират указания за
В
за водно стопанство е написано: 
„Всички дейности, които проме
състоянието, функциите или ползването 
на лементи е на ландша та и по този 
начин въздействат начително върху 
природата или облика на ландшафта, се 
определят като намеса. Принципно е 
налице задължението, акива 
въздействия да се избягват. Ако същите 
не могат д  бъдат избегнати, то трябва 
да бъда ерени природо бразни 
решения, които да залегнат при 
пространственото планиране.” 
 
3. МИГРИРАЩИ ИВ ТНИ 
 
В
количество риби и безгръ
ж
малко дълги миграции. В рамките на 
своя жизне цикъ някои риби се 
движат целенасочено срещу или по 
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течението на повърхностните води. При 
това те могат да преминават големи 
пространства, дори стотици километри, 
докато безгръбначните се предвиждат на 
значително по-кратки разстояния.  
Освен това много сухоземни животни 
използват реките и потоците, както и 
техните брегове като миграционни пътища 
или най-малко като ориентири при своите 
придвижвания. 
Успоредно с линейни движения в реката 
или по нейното протежение, съществуват и 
латерални придвижвания между главния 
водоем и странично разположени водни 
тела. Освен това много животни и 
растения, особено в определени жизнени 
стадии, биват носени от течащите води и по 
този начин се разпространяват пасивно или 
целеносочено заселват нови место-
обитания. 
В тази връзка проходимостта на водните 
тела е съществена предпоставка за 
опазването на въпросните видове. За това е 
необходимо да бъдат осигурени 
миграциите или възможността за 
придвижване във водоемите, по бреговете, 
в страничните водоеми или ръкави. При 
това водещо е потенциалното естествено 
състояние на водите1. 
 
3.1. РИБИ 
По време на своя жизнен цикъл някои 
видове риби предприемат продължителни 
миграции, за да достигнат определени 
речни участъци или водоеми. Индивиди от 
други видове остават повече или по-малко 
в близост до мястото си на излюпване, но 
дори и те сменят местообитанията 
(хабитатите) си в рамките на денонощието 
или на годината. 
Рибите мигрират преди всичко между три 
вида хабитати – местообитания за хранене, 
за хвърляне на хайвера и за укриване. Най-
популярни са миграциите за хвърляне на 
хайвера при сьомгата и змиорката, които 
преминават стотици до хиляди километри 

                                                 
1 Като потенциално естествено състояние на водите 
се приема това морфологично състояние, което би 
се утвърдило в средносрочен план след 
прекратяване на всякакви антропогенни 
ползвания.Бел.р.  

от морето съответно вътрешните 
водоеми до определени места за 
хвърляне на хайвера в реките съответно 
морето. Всъщност индивидите от тези 
видове риби предприемат такива 
разможителни пътешествия еднократно 
или само няколко пъти в своя живот – 
след хвърляне на хайвера те умират. 
При по-големи и типични видове речни 
риби като мряна и скобар (фиг. 3 и 4), 
които прекарват преобладаващата част 
от живота си в реките, са констатирани 
периодични ежегодни миграции на 
много километри между местата за 
хвърляне на хайвер и заеманите от тях 
обикновено места. Тези размножителни 
миграции се предприемат в определено 
време от годината. 
 

 
Фиг. 3: Мряна. 
 
Някои малки, живеещи на дъното 
видове риби като напр. главочът (фиг. 5) 
или гулешът търсят определени 
хабитати с характерна структура за 
хвърлянето на хайвера. Разстоянията, 
които изминават, са в порядъка от 
няколко стотици метра 

  
Фиг. 4: Скобар. 
 
От изследвания в реките Рейн и Майн е 
известно, че рибните ларви и малките 
рибки на определени видове се оставят 
нарочно да бъдат отнесени от 
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течението, за да заемат нови 
местообитания. Освен това младите риби 
по време на растежа с нарастване на 
големината сменят активно 
местообитанието си няколко пъти, за да 
намерят подходящи условия за 
специфичните изисквания на т.нар. детски 
градини. 
 

 
Фиг. 5: Главоч. 
 
За осигуряване на изхранването си рибите 
преминават по правило от предпочитаното 
от тях обикновено място до местата или 
участъците с добър хранителен потенциал. 
И тези предвижвания могат да се 
пространствено отдалечени и при нашите 
сладководни видове риби могат да 
обхванат няколко километра. Такива 
хранителни миграции обикновено се 
осъществяват през кратки интервали, най-
често с денонощен ритъм. 
Местообитанията за укриване се търсят от 
рибите най-често през зимните месеци или 
при неблагоприятни водни количества или 
параметри на водите. В зависимост от вида, 
рибите предприемат такива придвижвания 
от няколко стотици метри до няколко 
километра. През зимата напр. рибите 
плуват към по-дълбоките, по-топли води, а 
при екстремно високи води търсят по-
спокойни участъци в периферията на 
водоемите, където са предпазени от 
бързото течение.  
За оцеляването на видовете е необходимо 
те да могат да достигат необозпокоявани и 
ненаранени до тези хабитати по всяко 
време от жизнения си цикъл. Ако достъпът 
им до размножителните или хранителните 
местообитания е нарушен, видът загива. За 
сьомгата (фиг. 6) напр. е установено, че 

след изграждането на напречни 
прегради в края на 19-ти и началото на 
20-ти век рибите вече не могат да 
достигнат до местообитанията си за 
хвърляне на хайвер в Германия. 
 

 
Фиг. 6: Скачаща сьомга. 
 
В резултат на това сьомгата е изчезнала 
от Рейн и нейните притоци. Освен това 
силното замърсяване на реката е било 
пречка за опазване на популацията на 
сьомгата и е направило невъзможно 
повторното им заселване там.  
За подбрани индикаторни виодве риба, 
посочени в брошурата „Необходимо 
минимално количество на оттока в 
обезводнени речни участъци, чиито 
води са отклонени към ВЕЦ”, 
приложение 2 съдържа и информация за 
миграционните дистанции, както и 
данни за максималната височина на 
преградите и за максималната скорост 
на водите, които могат да бъдат 
преодолявани от тях. При 
проектирането и изграждането на 
преградни и проходни съоръжения 
трябва да се съблюдават посочените в 
приложение 2 стойности. 
 

 
Фиг. 7: Липан. 
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Фиг. 8: Пъстърва. 
при миграциите си рибите се ориентират по 
главното течение. При това течащата вода 
трябва да облива тялото на рибата, за да 
може тя да възприема разликите в 
течението. Поради това е важно при 
изграждането на рибни проходи или 
компенсаторни водоеми и др. да се осигури 
достатъчно силно водно течение. Само така 
може да се гарантира, че рибите ще 
намерят рибния проход при миграцията си 
срещу течението. 
Според РДВ за оценка на екологичното 
състояние на водните тела се използват 
индикаторни видове риби. Прави се 
сравнителен анализ и оценка на актуалното 
видовото разнообразие, честотата на 
срещане на вида и възрастовата структура 
на популациите спрямо това, което се смята 
за естествено за дадения водоем. 
 
3.2. БЕНТОСНИ ОРГАНИЗМИ 
Живеещите на дъното на водните тела 
животни и растения се обединявят в 
понятието бентос. За своите миграции 
безгръбначните организми от бентоса се 
нуждаят от естествено, проходимо водно 
дъно с непрекъсната, изпълнена с вода 
система от пори под дъното на водоема и в 
бреговия участък (хипореичен интер-
стициум).  
 
Най-богата на видове група безгръбначни в 
нашите реки са насекомите. Много видове 
прекарват голяма част от живота си като 
ларви във водата. Такива са водните 
кончета, еднодневките, каменарките, 
ручейниците и много видове от разред 
двукрили. Други насекоми, някои видове 
бръмбари, прекарват целия си живот във 
водата. Други важни бентосни групи 
организми са кръглите червеи (мало-
четинести, пиявици), планарии, водни 
кърлежи, ракообразни, миди и охлюви. 

Безгръбначните зообентосни организми 
населяват преди всичко дънния 
субстрат. Въз основа на наличната 
многообразна мозайка от течения се 
очертават зони с рязко намалена 
скорост на течението. Дори намиращата 
се под дъното система от пълни с вода 
пори и бреговия участък предлагат на 
малките организми защита от 
директното въздействие на течението и 
служат като важни местообитания. 
 

 
Фиг. 9: Gammarus roeseli 
 
За разлика от тези насекоми, които 
напускат водите тела и по въздушен път 
намират нови местообитания, водите 
видове в своето разпространение са 
зависими изцяло от активно при-
движване във водата или от отнасяне от 
течението. Миграциите на безгръб-
начните на по-голямо разстояние се 
определят от температурата на водата в 
рамките на годината. Също и 
различната дневна или нощна активност 
на видовете се може да бъде 
наблюдавана в течението. 

 
Фиг. 10: Ларва на еднодневката 
Rhitrogena semicolorata. 
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Фиг. 11: Planaria torva. 
Изменение в местообитанието на 
безгръбначните в границите на реките 
може да настъпи по следния начин: 

 Миграциите срещу и по течението 
възникват в следствие на естестве-
ните поведенчески реакции за 
разпространение и търсене на храна, 
избягване на неблагоприятни аби-
отични условия и намирането на 
зони за укриване. 

 Миграцията често е срещу 
течението, което се обяснява с 
реотактичното поведение на много 
безгръбначни спрямо течението. 
Придвижването се осъществява в 
горната част на системата от пори 
или по повърхността на дънния 
субстрат, при което някои 
организми плуват и свободно в 
близост до дъното на бавно течащи 
води. 

 Някои бентосни насекоми летят като 
имаго (възрастен индивид) нагоре 
по течението, за да компенсират 
отнасянето на ларвите от течението. 

 Като активно придвижване по 
течението се определя онова 
отнасяне на насекоми от течението, 
което възниква в резултат на тяхната 
активност. 

 Пасивното придвижване по 
течението се предизвиква от 
прииждане на водите със силна 
скорост и при разкопаване/ерозия на 
дънния субстрат.  

 

 
Фиг. 12: Ларва на представител на семейство 
Blephariceridae 

 
От решаващо значение за 
миграционните движения на водната 
безгръбначна фауна е съществуването 
на проходима, многообразна и 
специфична система от пори във дънния 
субстрат.  

 
Фиг. 13: Тъмната глава на ларва на 
Odontocerum albicorne се подава от 
пашкула. 
 
Преграждането на реките имат 
отрицателни въздействия върху 
естествените абиотични условия на 
местообитанието на макрозообентоса 
поради променените структурни 
характеристики на дъното, липса на 
разлики в течение, затлачването на 
порите по дъното, натрупване на 
хранителни вещества и затопляне на 
водите. Те въздействат върху много от 
посочените видове като препятствие 
при миграция. 
 
3.3. СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ И 
ЖИВОТНИ НА ЕКОТОНА РЕКА –
РЕЧЕН БРЯГ 
 
Освен животни на екотона вода-бряг  
(периодично заливания с вода участък 
от сушата) и други малки и големи 
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сухоземни животни мигрират по 
протежение на водните тела. Водните 
съоръжения и други инфраструктурни 
елементи като пътища, представляват 
бариери, които трябва да бъдат 
преодолявани. Този бариерен ефект 
настъпва особено при ретензионни басейни 
за високи води и язовири, тъй като те често 
се разпростират върху цялата широчина на 
речната долина. 
Обитаващите брега животински видове са 
типични за местообитанието вода-бряг и се 
придвижват по протежението на речния 
бряг. Някои видове могат да преодолеят 
преградите плувайки. Примери за това са 
видове с начин на живот като торфения 
бръмбар, водната земеровка, бобър и видра. 
 

 
Фиг. 14: Мъжки екземпляр на Alytes 
obstericans 
 
В бедни на структури ландшафти много 
сухоземни животни се придвижват под 
закрилата на бреговата растителност. 
Някои насекоми се ориентират напр. при 
техните прелети по растителността и 
особеното въздушно течение над водоема 
(особено микроклимат). 
 

 

Фиг. 15: Водно конче с местообитание 
крайбрежна растителност. 
 
Трябва да се оставят достатъчно широки 
и проходими (успоредни на реката) 
ивици, като напр. мостове, ретензионни 
басейни, проходи и др., които са от 
голямо значение за миграциите на 
обитателите на брега и дребните 
сухоземни животни.  
 

 
Фиг. 16: Нутрия. 
 
4 БАРИЕРИ ЗА МИГРАЦИЯТА 
 
Бариери са не само високи съоръжения, 
но и множество малки речни прагове, 
които са непреодолими за речната 
фауна в случай на неправилна 
конструкция. Прекият ефект от 
напречни и линейни прегради е 
фрагментиране на водното тяло и 
ограничаване на проходимостта му.  
Често водните съоръжения се 
разпростират и върху ръкавите и 
представляват препятствие не само за 
водната фауна, но и за сухоземните и 
водолюбиви видове.  
В следващите глави се описват и 
разясняват напречните водни 
съоръжения и тяхното пряко 
въздействие като трайна миграционна 
преграда на течащите води: 

• Прагове, вкл. изкуствени падове 
• Съоръжения за регулиране на 

оттока 
• Пресичащи съоръжения 
• Ретензионни басейни/язовири 
• Тръбни съоръжения 
• Водноелектрически централи 
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• Помпени станции 
• Хидрологични измервателни 

съоръжения 
 
Дънните и бреговите укрепления, както и 
дълбочинната ерозия, могат трайно да 
предизвикат прекъсване на проходимостта 
на водоема и до прилежащите бряг и 
ръкави. 
Възникналите вторични ефекти поради 
ползване ще бъдат разяснени в 
последствие. Те се проявяват в следствие 
на водовземане и изграждането на 
деривации, (микро-) язовири, заустване на 
охладени или отпадни води. Последните 
представляват често особена физиологична 
бариера за животните при ниски води. 
Въздействието може да е трайно, напр. в 
района на прага, или временно, при 
временни зауствания напр. Бариерният 
ефект може да се прояви върху дълги речни 
участъци. 
Естествено възникващите прегради за 
разпространението (мигрирането) са  
обяснени в последната глава. 
 
4.1 ПРАГОВЕ И ПАДОВЕ  
 
Праговете са строителни съоръжения за 
предотвратяване на дънната ерозия, които 
се създават напречно на течението върху 
цялата ширина на водното тяло. (DIN 4047, 
част 5) 
 

 
Фиг. 17: Пад на р. Кинциг при Волфах. 
 
Към преграждащите съоръжения се числят 
дънното етажиране (падове, стъпаловидни 
падове, дънни рампи, пълзящи дъна) и 
прагове (укрепителни съоръжения, основни 
прагове, дънни прагове). 

 
При дънното етажиране се преодолява 
разлика в нивото на дъното, докато 
праговете се строят наравно с дъното. 
По-конкретни разяснения за типовете 
съоръжения могат да се намерят в част 2 
на поредицата от ръководства. 
 
Както е показано на фиг. 17, при 
падовете е налице разлика във водните 
нива от двете страни на пада. Само 
добре плуващи и скачащи видове риба 
могат да преодолеят тази преграда (фиг. 
6). Всички останали видове и бентосни 
организми не могат да се придвижват 
срещу течението. 
 
4.2. РЕГУЛИРАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
Под това понятие се разбират 
строителни съоръжения за регулиране 
на оттока като бариера и защитни 
съоръжения. Те предизвикват задържане 
на водите. Регулиращите съоръжения се 
използват най-често в комбинация с 
такива за ползване на силата на водата 
или водовземане. Успоредно с голямата 
разлика в нивата на водата от двете 
страни на съоръжението, те спират 
проходимостта на течащите води (виж 
5.11). Повече разяснения за този тип 
съоръжения има в част 2 на поредицата 
наръчници. 
 
Фиг. 18 показва бент, който не може да 
бъде преодолян дори от добре плуващи 
риби поради липса на подходящ участък 
за набиране на скорост, напр. под 
формата на по-дълбок вир. 
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Фиг. 18: Регулиращо съоръжение на ВЕЦ 
на р. Кинциг. 
 
4.3. ПРЕСИЧАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
Когато съоръжение пресича водното тяло 
под или над него се говори за пресичащи 
съоръжения. Такива са мостовите 
съоръжения на пътища, водостоци, бродове 
и дюкери, както и надлези. Вкарването в 
тръби не принадлежи към тази група (виж 
глава 4.5). Дефинициите за отделните 
типове строителни съоръжения са дадени в 
DIN 4047, част 5. 
Проходимостта се прекъсва особено много 
от водосточни тръби. Много често водата 
преминава доста бързо с ниска дълбочина 
през гладка бетонова тръба. Под 
съоръжението се образуват често вирове и 
падове, така че липсва връзка между 
дънните нива (фиг. 19). Мостовете и 
бродове в сравнение с тях не предизвикват 
или предизвикват съвсем слаби пречки за 
проходимостта.  

 
Фиг. 19: Водосточна тръба с пад 
възпрепятства проходимостта.  
 
Дюкерите (фиг. 20) са пресичащо 
съоръжение, при което водното тяло се 
провежда под налягане под друго водно 
тяло, под част от земна повърхност или по-
дълбока преграда. Поради най-често 
гладката повърхност, високата скорост на 
водата, липсата на светлина и високото 
налягане на водния стълб, проходимостта е 
силно нарушена. 

 
Фиг. 20: Две водни тела се пресичат 
(скица на дюкер). 
4.4. РЕТЕНЗИОННИ БАСЕЙНИ ЗА 
ВИСОКИ ВОДИ/ЯЗОВИРИ 
Ретензионните басейни и язовирите са 
съхраняващи води съоръжения, които 
служат за изцяло или частично 
задържане на високи води (DIN 4048, 
част 1). При язовирите се задържат 
толкова големи количества води, че те 
намират и друго приложение, напр. за 
снабдяване с питейна вода, повишаване 
количеството на водата, при минимален 
отток и др. 
 
Язовирните стени са разположени 
напречно на долината и заграждат както 
водите, така и разливните пространства 
и самата долина (фиг. 21). Те прекъсват 
по този начин миграционните коридори 
в и по протежение на водоема (фиг. 22). 
Особено при по-старите съоръжения 
водите са хванати в тръби (виж. гл. 4.5) 
и така проходимостта е силно 
ограничена.  

 
Фиг. 21: Язовир Шлихем при Шьомберг. 
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Фиг. 22: Изтичало но ретенционен басейн 
Бинзенклинге при Бинзенклинге на р. Рейн 
преди реконструкцията му. 
 
Ретензионните басейни за високи води и 
язовирите прекъсват непрекъснатия течащ 
континиум на водите. Мигрирането в 
леглото на водоема е прекъснато от 
съоръжението. Екологичните условия на 
стоящите водоеми се различават от 
характеристики на течащите води (виж 
глава 4.12). 
По-конкретни разяснения за типа съоръ-
жение са дадени в част 3 на поредицата. 
 
4.5. ТРЪБНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
Това са съоръжения, в които течащите води 
преминават под площни прегради, по 
правило със свободно (не покрито) водно 
огледало (DIN 4047, част 5). 
Тръбните съоръжения се изчислени за 
високи води. Най-често водите са плитки, с 
висока скорост. Дъното е най-често гладко 
и без субстрат. Често не съществуват 
странични ивици, обрасли с растителност. 
В дълъг участък от канала липсва светлина 
и микроклиматичните условия са 
променени (ефект на тунела). Поради тази 
причина тръбните съоръжения представ-
ляват често непреодолима преграда за 
миграциите. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Фиг. 23: Мост като начало на дълга 
тръба (прекъсната синя линия) на 
потока Заал в Брухзал. 
По-конкретни разяснения за типа 
съоръжение са дадени в част 4 на 
поредицата. 
 
4.6. ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕН-
ТРАЛИ 
 
При ползващите силата на водата 
електродобивни съоръжения се 
различават два вида – руслови и 
деривационни (с отклоняване на вода). 
Русловите са разположени в коритото на 
реките (DIN 4048, част 2), а при другите 
височината на пада се повишава чрез 
отклоняване на водите (DIN 4048, част 
2). 
Русловите електроцентрали и техните 
преградни съоръжения пречат на 
проходимостта на водоема поради 
строителното съоръжение и 
задържането на водите, както е описано 
в част 4.2. за регулиращи оттока 
съоръжения. 
 
При деривационните ВЕЦ континиумът 
на течащите води се прекъсва на две 
места, в канала и в основното корито, 
т.е в обезводнения участък. Турбината 
блокира миграцията в канала. Тъй като 
почти винаги там е главното течение, 
рибите търсят точно там възможност за 
миграционни преходи срещу течението.  
 
Обезводненият речен участък е затворен 
за преминаване чрез регулиращото 
оттока съоръжение. Освен това 
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изтичащото под него количество вода е 
недостатъчно, за да осигури миграциите в 
обезводнения воден участък (виж глава 
4.11), а и течението не е достатъчно силно, 
за да насочва рибите. Над ВЕЦа и 
задържащото съоръжение пречка за 
мигриране е и (микро-)язовира (виж глава 
4.12). 
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Фиг. 24: Ситуация в Бад Ротенфелз: в ляво 
изтичащ от ВЕЦ канал, в дясно обезводнен 
речен участък на р. Мург 
 

 
Фиг. 25: Преливник с незначителен принос 
към обезводнения речен участък на р. Мург 
(ВЕЦ в Бад Ротенфелз). 
 
Освен проблематиката на изкачващите се 
по течението риби, при ВЕЦ трябва са се 
има предвид и миграции на рибите по 
течението (виж глава 3.1). Тъй като рибите 
слизат надолу по течението на реките, ВЕЦ 
препречват пътя им с техните решетки и 
турбини. 
 
По-конкретни разяснения за типа 
съоръжение са дадени в част 2 и част 5 на 
поредицата наръчници. 
 
4.7. ИЗПОМПВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
 
Това са съоръжения за отводняване (DIN 
4047, част 2), които се използват за 
отводняване на вътрешни води при системи 
от речни диги. При високи води се затварят 
страничните отводнителни канали и водата 
се изпомпва към главния канал. 
 
Временно затваряне при високи води е 
допустимо и означава незначително 

отрицателно въздействие върху прохо-
димостта. Ако помпеното съоръжение 
не работи, е необходимо да се осигури 
проходимост през или покрай него. 
Ако помпените съоръжения са 
изградени директно върху речното тяло, 
водите преминават през съоръжението. 
Тук на лице са същите пречки за 
мигриране както при водостоците и 
тръбните съоръжения. 
 

 

дига 

Главна река 

дига 

Фиг. 26: Помпено съоръжение на 
главния отводнителен канал за 
отводняване към р. Рейн при Зьолинген 
 
4.8. ИЗМЕРВАТЕЛНИ СЪОРЪ-
ЖЕНИЯ 
 
Това са съоръжения за измерване на 
водния стълб на повърхностни води 
(DIN 4049, част 3). С помощта на 
измервателни уреди се събират данни за 
стопанското управлението на водите  
Измерването поставя специални из-
исквания към съоръженията на брега и 
на дъното. При ниски води трябва да е 
налице минимум отток за целите на 
измерването. 

дига 
Пом-
пено 
съо-
ръже
ние 

Вливаща 
се в 
главната 
странична 
ръка 
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Фиг. 27: Измервателно съоръжение Дарц-
бах на р. Ягст 
 
Както показва фиг. 27, проходимостта 
може да бъде силно затруднена от такива 
съоръжения. 
По-конкретни разяснения за  типа 
съоръжение са дадени в част 2 на 
поредицата наръчници. 
 
4.9. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ 
НА ДЪНОТО И БРЕГОВЕТЕ 
 
При водни тела с масивно укрепване на 
бреговете и дъното проходимостта е силно 
ограничена не само във водоема, но и във 
вертикалната и латерална посока (фиг. 2). 
Често тези водни тела са коригирани с цел 
ограничаване на щетите от високи води, 
така че при нормален отток водите са 
плитки и текат с висока скорост. По този 
начин се ограничава проходимостта по 
дължина. 
Често бреговете и дъното са силно 
укрепени. По този начин местата на 
разливите и коритото са отделени едни от 
други (фиг.28). На водните безгръбначни и 
младите риби им липсва субстратът и 
системата от празнини, необходими за 
миграциите им. 

 
Фиг. 28: Потокът Заалба при Брухзал с 
екстремно брегово укрепване. 
 
4.10 ДЪЛБОЧИННА ЕРОЗИЯ 
 
Екстремни дъждовни количества, 
зауствани от населените места във 
водоемите и преустройства на речните 
корита, засягащи силно дънния 
субстрат, могат да предизвикат 
дълбочинна ерозия. Дълбочинната 
ерозия може да наруши екологичното 
равновесие. Периодичното заливане на 
брега е невъзможно (фиг. 29 и фиг. 30). 
Зауствания и водостоци, които някога са 
били на едно ниво с речното корито, 
сега са разделени чрез падове, така че 
страничните водоеми не могат да бъдат 
достигнати. Достъпността на место-
обитанията като например местата за 
хвърляне на хайвер, вече на практика не 
съществува. 

 
Фиг. 29: Стръмен бряг в резултат от 
дълбочинна ерозия. 
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Фиг. 30: Дълбочинна ерозия в Мюленбах 
при Дорнщетен. 
 
4.11. ВОДОВЗЕМАНЕ И ОБЕЗВОД-
НЕНИ УЧАСТЪЦИ  
При средни и ниски води водовземането 
може да се отрази съществено върху 
екосистемата на течащите води. 
Значимите фактори за съобществата като 
баланс на веществата, субстрат, съотв. 
седимент и течение зависят значително от 
оттока. Тъй като естествените биоценози се 
определят от природните или близките до 
тях условия на средата, отнемането на води 
може да промени значително големината и 
състава на съобществата на течащите води.  
По-конкретни разяснения могат да бъдат 
намерени в изданието „Минимални 
количества на оттока в обезводнените 
участъци, чиито води са отклонени към 
ВЕЦ”. 
 

 
Фиг. 31: Онагледяване на липса на 
отток под водовземане и сух рибен 
проход 
 
4.12. РЕТЕНЗИОННИ (ЗАДЪРЖА-
ЩИ ВОДИ) БАСЕЙНИ  
Те възникват в резултат от изграждане 
на язове, бентове и водни централи. 

 
Фиг. 32: Участък от верига 
ретензионни басейни на р. Некар при 
Улм. 
 
При препречването на водите се 
намалява скоростта на течащите води. 
Изкуствените „езера” се характеризират 
с нетипично отлагане на фини 
седименти, с по-високи температури и 
занижена кислородна концентрация. 
Изменените условия не представляват 
повече подходящо местообитание на 
типичните за течащите води живи 
организми. Развиват се значително по-
различни съобщества. 
Километри от много реки в Германия са 
поредица от такива изкуствени езера с 
описаните по-горе последици поради 
различни типове водоползване. 
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4.13. ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ И 
ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ. 
 
Заустванията на отпадни и охладени води 
могат да действат като бариери за 
миграцията предвид измененото качество 
на водите.  
 

 
Фиг. 33: Заустване на охлаждащи води.  
 
4.14. ЕСТЕСТВЕНИ ПРЕГРАДИ 
 
Естествени прегради, като напр. скали, 
също могат да затруднят или да 
възпрепятстват мигрирането на живите 
организми. 
 

 
Фиг. 34: Естествен бързей при скално дъно 
на р. Ягст при Дьорцбах. 
 
Известни естествени прегради са 
водопадите (фиг. 35) и изчезването на 
Дунава при Имендинген (фиг. 36). 

 
Фиг. 35: Водопадът на р. Рейн при 
Шафхаузен 
 

 
Фиг. 36: Изчезването на р. Дунав при 
Имендинген. 
 
Като естествени прегради се определят 
и бобровите язове. 

 
Фиг. 37: Яз на бобри. 
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5 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОХОДИ-
МОСТТА 
 
В следващите страници с помощта на 
примери са представени различни подходи 
за възстановяване на проходимостта на 
реките. Те показват ангажираността на 
провинция Баден-Вюртемберг за въз-
становяването на речната проходимост. 
Чрез сравняване на състояние преди и след 
мерките за възстановяване следва да бъде 
представено подобряването на ситуацията. 
Трябва само да бъдат представени 
различни възможности. Подробна 
информация относно изискванията и 
конструкциите както и примери се 
съдържат в останалите части на поредицата 
наръчници. При напречните съоръжения в 
приложение влизат следните решения за 
възстановяване на проходимостта: 

• Премахване на съоръжението (5.1) 
• Създаване на „обходно” водно 

течение (5.2) 
• Преустройване в пълна или 

частична рампа (5.3) 
• Рибни проходи за изкачване по 

течението под формата на корита 
или улеи (5.4) 

• Особени строителни съоръжения 
• Рибни проходи за слизане по 

течението 
• Начини на строителство с подобрена 

проходимост (5.5) 
 

При линейни строителни съоръжения 
(тръби, брегови и дънни укрепвания) са 
възможни следните: 

• Премахване (5.1.) 
• Инженерно-биологични решения 
• Начини на строителство с 

подобрена проходимост 
• Вграждане на дънен субстрат и 

създаване на брегови берми 
 
В таблицата в Приложението е представено 
систематично разделение на съоръженията 
за възстановяване на проходимостта в 
съответствие с разработен 1996 г. 
нормативен акт. Разграничаването е 
резултат от анализ на използваните в 
различни регламентиращи и нормативни 

документи понятия. При използването 
им бе направен опит дефинициите им да 
се придържат към нормите, което не бе 
винаги възможно. Разграничаването на 
рибните проходи за изкачване по 
течението е според местоположението 
им спрямо преграждащото съоръжение. 
 
Таблица: Разграничаване на съоръже-
нията за възстановяване на проходи-
мостта – приложена в края на текста.  
 
Трябва да се подчертае, че освен 
пълната рампа, всички останали 
съоръжения възстановяват загубената 
проходимост на водното тяло само 
частично. 
 
Вторичните ефекти (виж гл. 4) могат 
да бъде намалени чрез: 

• Достатъчно количество на мини-
малния воден отток в участъ-
ците; 

• Премахване на бента/яза или 
намаляване на височината и 
дължината му 

• Заобикаляне на преградата чрез 
обходно водно течение 

• Развитие на водоема чрез 
свързване на странични водно 
тела и заливни територии 

 
Изисквания за възстановяване на 
проходимостта 
 
При съоръжения за осигуряване на 
проходимостта е необходимо размерите 
на съоръжението да отговарят на 
изискванията на характерната за типа 
водно тяло рибна фауна и на бентосните 
организми. Освен това съоръженията 
трябва да бъдат поддържани, за да се 
гарантира функционалността им. Също 
така важен е изборът на точния тип 
съоръжение, т.е. достатъчна скорост на 
водното течение, по което рибите се 
ориентират и оптималното място на 
съоръжението за изкачване. За 
бентосните организми е необходимо да 
се спазват същите изисквания и за 
слизане по течението. 
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Изборът на типа съоръжение (начин на 
построяване и вида на строителството) за 
възстановяване на проходимостта зависи от 
разликата между водните нива от двете 
страни на съоръжението, която трябва да 
бъде преодолявана, и особено от наличното 
пространство. Тесни речни долини с високо 
антропогенно натоварване (населени места) 
рядко предоставят възможност за 
изграждане на „обходни” водни течения. 
 
При избора на подход трябва да бъдат 
съблюдавани факторите време, разходи и 
техническа възможност. Начинът на 
процедиране трябва да отговаря на типа на 
водното тяло/водната система. При 
планиране на мероприятията участие 
следва за вземат институциите, отговорни 
за опазване на рибните ресурси, 
природозащитните институции и други 
засегнати страни. 
 
ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ 
При водни тела с дълбочинна ерозия трябва 
първоначално да се опита ограничаването и 
до естествени размери. За това може да е 
необходимо изграждане на ретензионни 
съоръжения в участъци, преминаващи през 
населени места. Освен това този тип ерозия 
може да бъде спряна чрез удължаване на 
участъка за протичане на водата. Това 
може да се постигне чрез естествената 
водна динамика, евентуално подкрепена от 
допълнителни мероприятия. Необходими 
са площи на разположение в ляво и дясно 
от коритото на реката. 
 
При вливане на отпадни и охлаждащи води 
е необходимо количеството и качеството 
им да се приведат в допустимите граници, 
за да не настъпва бариерен ефект. Такива 
зауствания трябва да се избягват в 
обезводнени участъци или по същото време 
в тях трябва да се осигури по-високо 
количество на водния отток.  
 
Ако е налице речно тяло с няколко 
бариери, приоритизирането на дейностите 
по възстановяване на проходимостта може 
да се основава на: 

• Линейни връзки между горното и 
долното течение 

• Секторни връзки – изграждане на 
екологично значими участъци от 
местообитания 

 
Състоянието на научното познание по 
темата за рибните миграции е обобщена 
в изданието на ATV-DVWK „Опазване 
на рибите и рибни проходи” от юли 
2004 г. Освен съоръжения за 
възстановяване на проходимостта под 
внимание може да се вземе и 
подходящото ползване на съоръже-
нията, напр. периодично изключване на 
турбини на водноелектрически 
централи. В последно време турбините 
се усъвършенстват по отношение 
влиянието им върху рибите. 
 
5.1. ПРЕМАХВАНЕ НА СЪОРЪЖЕ-
НИЯ 
Особено при малките речни тела налице 
са множеството прагове, служили в 
миналото за напояване на ливади, чиито 
начин на ползване е вече променен. 
Чрез тях придвижването на водните 
животни се възпрепятства. В такива 
случаи при отсъствие на културно-
исторически (глава 6) или други 
съображения, отстраняването на тези 
съоръжения има превес при избора на 
мерки. 
 
Сравнение преди и след възстано-
вителни мерки 1 
 
Премахване на дънна преграда беше 
проведено на р. Айх при Нюртинген-
Оберензинген чрез взривяване. 
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Фиг. 38: Водният пад преди взривяването. 
 

 
Фиг. 39: Взривяване. 

 
Фиг. 40: Изградена рампа с неравна 
повърхност. 
 
Планираното оформяне на взривените 
каменни маси отпадна, тъй като реката 
сама моделира рампата. Проходимостта 
беше възстановена. Нивото на горното 
водно огледало спадна с няколко 
сантиметра. Вторични въздействия върху 
нивото и състоянието на подпочвените 
води и върху крайбрежната растителност 
до днес не са установени. 
 
 

Сравнение преди и след възстано-
вителни мерки 2 
 
Също така показателно е премахването 
на брегово укрепване с цел 
възстановяването на латералната 
проходимост на водното тяло на р. 
Ратценграбен при Биберах. 

 
Фиг. 41: Участък от р. Ратценграбен, 
хванат в бетонен канал. 
 

 
Фиг. 42: Реката след премахване на 
укрепването.  
 
Сравнение преди и след възстано-
вителни мерки 3 
 
Отварянето на вкарана в тръба или 
затворен канал вода е възможно в някои 
случаи и в населените места. 
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Фиг. 43: Потокът не се вижда. 
 
 
 

 
Фиг. 44: След преустройството. 
 
5.2. „ОБХОДНИ” ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ 
Създадените заобикалящи преградното 
съоръжение нови водни течения са освен 
начин за възстановяване на проходимостта 
на реката и местообитание. Ето защо те 
имат голямо значение за екологията на 
водните тела. Тези съоръжения също се 
нуждаят от място. Те могат да се 
реализират при големи и малки 
съоръжения с различна дължина. 
 

 
 
Фиг. 45: „Обходно” водно течение при 
ВЕЦ на р. Некар при Кирхентелинс-
фурт. 
 

 
Фиг. 46: Модел на природосъобразно 
обходно водно течение (ляво) при 
новопроектираната ВЕЦ Райнфелден 
на горен Рейн в участъка на днешния 
канал на централата. 
 

 
 
Фиг. 47: Обходно водно течение на р. 
Некар при Кийбинген. 
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Фиг. 48: Обходно водно течение на р. Енц 
при Нийферн. 
 

 
Фиг. 49: Рибен проход с корита и неравни 
улеи заобикаля регулиращо съоръжение на 
р. Фелдбах при Ваксхурст. 
 
Фиг. 49 показва комбинирано съоръжение, 
което заобикаля в много къс участък речен 
праг. Конструкцията от камъни отговаря на 
съоръжение на връзка между басейни. 
 
В част 2 на поредицата от ръководства са 
описани подробно планирането и вида на 
тези „обходни водни течения”. 
 
5.3. ПРОХОДИМИ НАПРЕЧНИ СЪО-
РЪЖЕНИЯ 
 
Една добра възможност за възстановяване 
на проходимостта на реките е превръща-
нето на напречни преградни съоръжения в 
цяла или частична рампа. Тези варианти 

имат предимството да не изискват 
допълнителни площи. Рампите могат да 
бъдат създадени така, че да осигурят 
проходимост и при ниски води. 
 
Сравнение преди и след възстано-
вителни мерки 4 
 
Преобразуване на регулиращ речен праг 
на р. Айх при Грйотцинген, окръг 
Еслинген. 

 
Фиг. 50: Бент преди преустройството 
(типично запушване на рибния проход с 
плаващи предмети).  
 

Фиг. 51: Преобразуване в рампа след 
няколко седмици. 
 
Сравнение преди и след възстано-
вителни мерки 5 
 
Преобразуване на праг на р. Айх при 
Валденбух 
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Фиг. 52: Преди – пад на р. Айх при 
Валденбух. 
 

 
 
Фиг. 53: Рампа с грапава повърхност 
замества пада. Брегът е укрепен чрез 
залесяване. 
 
Сравнение преди и след възстано-
вителни мерки 6 
 
Преобразуване на праг и отстраняване на 
брегоукрепленията на р. Кьорш при 
Шарнхаузен. 
 
 

 
Фиг. 54: Преди – праг при Кьорш. 
 
 

 
Фиг. 55: Рампа с неравна дънна 
повърхност и камъни заместват пада и 
брегоукрепителните съоръжения. 
 
Преустроеното съоръжение за хидро-
ложки измервания на р. Ягст при 
Унтергийзхайм (фиг. 56) и частична 
рампа в долината Обермарш. 
 
 

 
Фиг. 56: Преустроеното съоръжение за 
хидроложки измервания на р. Ягст. 
 

Фиг. 57: Рампата в дясно осигурява 
проходимостта на р. Дунав при ВЕЦ 
Алфредстал-Обермарштал. 
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В част 2 на поредицата наръчници 
подробно са описани планирането и 
оформянето на рампи. 
 
5.4. РИБНИ ПРОХОДИ ПОД ФОРМАТА 
НА КОРИТА И УЛЕИ 
 
При липса на място проходимостта често 
може да бъде възстановена само чрез 
изграждане на рибни проходи под формата 
на корита и улеи, чрез които се осигурява 
достатъчно водно течение, насочващо 
рибите.  
При съобразяване на подходящо оформяне 
на дъното при конструирането на 
съоръженията, и бентосните организми 
биха могли да ползват рибните прагове. За 
тези видове е важно свързването на рибния 
проход с горната и долната част на 
водоема. 
Дори и при големите ВЕЦ е възможно да се 
осигури проходимостта на водоема. 

 
Фиг. 58: Процепов проход при Ифецхайм на 
Рейн. 
 

 
Фиг. 59: Коритно-процепов проход на 
промишлен канал в Ращат-Нийдербюл. 
 

 
Фиг. 60: Заустване на коритно-
процепов рибен проход.  
 
В листовката на Немския съюз за водно 
стопанство (DVWK), съотв. в 
подготвяната в момента листовка,  
подробно е описано планирането и 
оформянето на рибни проходи под 
формата на корита и улеи. 
 
5.5. НАЧИНИ НА СТРОИТЕЛСТВО 
С ПОДОБРЕНА ПРОХОДИМОСТ 
При нови или санирането на стари 
съществуващи съоръжения има въз-
можност да се минимизират ограниче-
нията в проходимостта. Примери за 
нови задържащи води съоръжения с 
достатъчни възможности за проходи-
мост са представени на фигури 61 и 62. 

 
Фиг. 61: Ретенционно съоръжение за 
високи води на р. Шварцбах.  
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Фи
Фиг. 62: Ретенционно съоръжение за 
високи води на р. Раусмюуле.  
 
Водосточни и други тръби (пресичащи 
съоръжения) с достатъчна големина на 
профила са също подходящи да осигурят 
мигрирането на животните (фигури 63 и 
64). 
 

 
Фиг. 63: Пример за пресичане на поток с 
инфраструктурно съоръжение.  
 

 
Фиг. 64: Брод замества мост. 
 
 

 
Фиг. 65: Възможни профили на водо-
сточни тръби.. 
 
6. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ 
6.1. ВРЕМЕННИ ВОДНИ ТЕЛА 
Досега се считаше за необходимо 
създаване на временните водни тела 
(временно пресъхващи), напречни 
преградни съоръжения като ретен-
зионни басейни за високи води в 
карстови райони. Като временни водни 
тела могат да се определят и участъци 
от течащи повърхностни води, които 
през определени периоди на годината се 
просмукват в карстовия субстрат и 
изчезват. 
 
При съоръжения, изградени на 
временни течащи води, изискването за 
осигуряване на проходимостта е 
дискусионно. Типичното водно 
количество във водоема не може да 
послужи за преценка на необходимостта 
от проходимост. Не съществуват 
приложими хидроложки дефиниции, от 
които да се направят заключения за 
типични съобщества за тези течащите 
водни местообитания. Не съществуват и 
данни, които биха могли да наложат 
изводи.  
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Фиг. 66: Ретензионен басейн за високи 
води в долината Натхаймер, окръг 
Хайденхайм, изграден на временно водно 
тяло. 
 
Поради тези причини се предлага оценката 
да се провежда на база на биоиндикатори. 
При наличие на типичен за реките 
макрозообентос по дънния субстрат на 
водното тяло, то става дума за течащ 
водоем и е необходимо осигуряване на 
проходимостта. Водното тяло се характери-
зира с преминаване на вода достатъчно 
дълго време, за да предложи на животните 
необходимите им условия за живот. В 
случай, че в такъв тип водни тела няма 
бентосни организми, се касае за временни 
водни тела, за които не е необходимо 
осигуряване на проходимост. 
 
6.2. ЗАЩИТА НА РЕЧНИТЕ 
УЧАСТЪЦИ 
 
Бариерите в течащите водоеми имат 
отчасти и защитна функция, тъй като могат 
да спрат разпространението на неместни 
видове, на нежелани животински видове 
или внасяне на болести в участъците от 
водните тела. Предвид това от рибовъдни 
или природозащитни съображения може да 
е необходима преценка за временно 
невъзстановяване на проходимостта, напр. 
за защита от рибни инфекции или опазване 
на застрашени рачешки или рибни 
популации. Необходимо е да се провери: 

• Каква заплаха представлява 
възстановяването на проходимостта 
на водното тяло, ако в този участък 
попаднат нови (чужди) видове или 
заболявания, 

• Кои животински видови могат да 
бъдат застрашени или изместени 

• Какво е значението на този 
участък от водното тяло за 
естествено срещащите се 
животински видове и колко са 
алтернативните участъци със 
сходни характеристики в 
близост? 

 
Не може да бъде дадена универсална 
препоръка. Всеки отделен случай трябва 
да бъде научно обследван и да се взима 
решение на база на задълбочен анализ. 
Оценката следва да бъде направена в 
тясно сътрудничество с водните, риб-
ните, природозащитните и ветеринар-
ните служби. 
 
6.3 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ 
АСПЕКТИ 
Културно-исторически съоръжения, 
като язове и вади за напояване на 
ливади, ВЕЦ с водни колела, 
използващи силата на водата също 
често представляват прегради за 
проходимостта на водните тела. Част от 
тези съоръжения са паметници на 
културата и в някои случаи 
отстраняването им би било голяма 
културно-историческа загуба. Тук 
проходимостта трябва да бъде 
възстановена в съответствие със 
законовите разпоредби. 
 
7. ДЕФИЦИТИ, КОНТРОЛ И 
ОЦЕНКА НА ПРОХОДИМОСТТА 
НА ПРОХОДИ. 
 
7.1. ОБОБЩЕНИЕ  
Съхраняването или възстановяването на 
проходимостта на водните тела за 
естествената фауна на течащите води е 
немислимо без помощни съоръжения. 
Техният вид и изпълнение трябва да 
бъдат определяни според ефективността 
им и поведението на типичните водни 
организми. Пригодното за конкретното 
място съоръжение (обходно водно 
течение, рампа, рибен проход) трябва да 
бъде създадено и поддържано по 
подходящ начин. Само в редки случаи 
преградните съоръжения се премахват 
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цялостно. В тази глава се набляга върху 
ситуацията с проходимостта за риби през 
рибни проходи. В нашите течащи води 
рибите са организмите с най-високи 
изисквания към пространството и за това се 
разглеждат като основни представители на 
фауната на течащите води. Освен за риби, 
помощните съоръжения служат и за 
придвижване на макрозообентоса.  
 
Рибните проходи се нуждаят от поддръжка, 
поправка или подновяване, за да 
изпълняват първичната си функция. Някои 
съоръжения като обходните водни течения 
или рампите могат да служат и като 
допълнително местообитание за укриване 
или отлагане на яйца.  
 
С настоящата методология, както и с 
познанията и опита от досегашната 
практика по отношение на прагове и рампи, 
принципно е възможно на всяко място да 
бъде построено и изградено функцио-
ниращи рибно съоръжение, осигуряващо 
предвижването на рибите срещу течението. 
Функционалността на типичните съоръ-
жения е сигурно доказана чрез контролни 
изследвания. При тези типични 
съоръжения може да се прогнозира 
успеваемостта и при правилно изпълнение 
последващ контрол често не е необходим.  
 
Оптимални предпоставки за изграждане на 
рибни проходи при преградните 
съоръжения често липсват. По правило 
пространствени или други ограничения 
заплашват правилното им функциониране – 
особено при последващо строителство на 
рибни проходи на съществуващи напречни 
бариери. Често в такива случаи 
изпълнението на стандартизирани помо-
щни съоръжения за рибите е невъзможно и 
се предприема изпълнение на индиви-
дуални пилотни съоръжения. В тези 
особени ситуации функционалността им не 
може да се предвиди още от самото начало. 
Необходими са специализирани биологи-
чни и екологични изследвания относно 
наличието и поведението на рибите при 
съоръжението. Предвид конструктивни 
ограничения в някои редки случаи 

съзнателно се налагат ограничения на 
проходимостта за всички налични 
видове риби. Този дефицит, напр. при 
деривационни ВЕЦ, се компенсира на 
друго място чрез друго съоръжение. 
Трябва да е възможно реализирането на 
строителни изменения в някои особено 
случаи, при които да се монтират и 
подвижни елементи. В случай, че не са 
бетонирани, насочващите течението 
блокове могат също да бъдат 
адаптирани при нужда. 
 
При по-стари съоръжения често са 
налице малко или въобще липсват 
познания за тяхната ефективност. 
Необходими са контролни изследвания 
с цел оптимизиране на видово специ-
фичните съоръжения.  
 
При проверка на функционалността на 
рибните проходи е необходимо да се 
оцени и възможността за разпознаване 
на съоръжението. В някои случаи 
възможността за придвижване надолу 
по течението през рибните проходи има 
ключова роля. Не трябва рибите от 
горното водно ниво да попадат в 
критичната зона на турбините или върху 
решетки със силно течение на водата.  
 
Ако са налице резултати за 
функционалността на тези особени 
случаи, те биха могли при определени 
предпоставки да се пренесат на други 
сравними места. При строителството на 
рибните проходи опитни експерти могат 
да вземат решение без допълнителни, 
скъпо струващи и отнемащи време 
изследвания на функционалността на 
съоръженията. 
 
7.2. ДЕФИЦИТИ ПРИ ФУКЦИНАЛ-
НОСТТА 
В резултат на съвместната работа на 
водните и рибните служби в провинция 
Баден-Вюртемберг през 2003 г. и на 
основа на практическия опит на 
експертите рибовъди се установи, че 
дефицитите при помощните съоръжения 
са разнообразни и водят до различни по 
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степен въздействия върху проходимостта. 
По-долу са посочени примери за такива 
недостатъци: 
А) Възможност за разпознаване на 
съоръженията и навлизане в съоръжението 
в участъка на заустване 
• Грешно положение и поради това липса 
на правилното насочващо течение за 
рибите или за други видове организми; 
• Липса на връзка с дъното, напр. поради 
смъкване в резултат на липсваща 
осигуровка или високо разположение на 
„прозореца за изкачване”; 
• Насочващото течение е с недостатъчна 
скорост поради неправилно изчисление или 
не пропускане на минималното екологично 
количество вода 
 
В) Преодоляемост 
• Недостатъчна дълбочина 
• Силна турболенция или висока скорост на 
водното течение 
• Непреодолими падове 
• Малък по размер рибен проход, през 
който не могат да преминат големи риби 
• Липса на типичния за водното тяло дънен 
субстрат 
 
С) Заустване и водно течение в участъка на 
водовземане 
• При ниски нива на водата зад бента липса 
на възможност за навлизане в прохода за 
слизане по течението 
• Липса на подходящо събиране на 
влачените от водата предмети и често 
запушване 
• Неблагоприятно положение върху бента и 
резултиращ висок потенциал на пресъхване 
• Близост до турбините 
• Липса на преход между субстрата в 
канала и дънния субстрат на реката 
 
D) Поддръжка 
• Грешното местоположение води до често 
запушване на рибния проход 
• Липса на редовно почистване на 
натрупани наносни материали и довлечени 
от водата предмети 
• Липса на поддръжка и ремонтиране след 
наводнения, довели до запушване на 

проходите или до вреди върху части от 
съоръжението 
• Непремахване на възникнали падове 
 
Дори наличието на едно от горните 
обстоятелства може да доведе до 
частична или пълна липса на 
функционалност в помощните съоръ-
жения 
 
7.3. КОНТРОЛ НА ФУНКЦИИТЕ 
Контролът на функционалността на 
помощните съоръжения по правило е 
възможно само при контрол на 
изкачващите се срещу течението риби. 
Опитен експерт може да прецени 
доброто функциониране на съоръже-
нието с един поглед в района на 
водохващането, преминаването на 
водата през рибното проход и в района 
на заустването. Качествени методи за 
преценяване на ефективността може са 
директните наблюдения или електро-
уловът. В допълнение, в най-тесните 
места на рибните проходи, скоростта на 
водата може да бъде добре пресметната 
и сравнена с изискванията на отделните 
видове риба. Окончателна, сигурна и 
почиваща на количествени критерии 
оценка на функцията на съоръженията е 
възможна само чрез директен улов, с 
маркиране или чрез специални 
броителни съоръжения.  
 
За оценката на дадено съоръжение е 
необходимо да са налице поне данни за 
рибната фауна във водното тяло. В 
някои случаи за набиране на достатъчна 
и точна информация помагат и анализи 
на данни от рибовъдството или анкети 
сред риболовците. При задълбочени 
изследвания потенциалът на изкачване 
срещу течението на срещащите се в 
реката видове риба, големината на 
техните популации и разпределението 
им по големина може да се направи чрез 
електроулов във водите под напречната 
преграда. Въз основа на тези 
изследвания се определя и методиката 
за контрол на ефективността.  
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Миграцията на безгръбначни също може да 
бъде изследвана чрез уловни съоръжения 
или чрез контрол на населването на дънния 
субстрат в съоръжението. 
За оценка на проходимостта за макрозоо-
бентоса е удачно набирането на проби от 
дънния субстрат и лабораторното им 
изследване. Съществуват различни методи 
за пробонабиране. В практиката рядко се 
прибягва до този метод и следователно тук 
той не се разглежда повече.  
 
7.3.1 УЛОВ С МРЕЖА  
Надеждни изводи за функционирането на 
помощните съоръжения може да се наберат 
чрез улов на мигриращи срещу течението 
риби в горната част на рибния проход. 
Средството за улавяне, в повечето случаи 
риболовна мрежа, трябва да се инсталира 
винаги точно на изхода на рибите. На това 
място може със сигурност да се докаже 
проходимостта на цялото съоръжение. 
Особено при съоръжения с пилотен 
характер или при водни тела, за които е 
предвидено продължително наблюдение на 
рибните запаси, могат още по време на 
строителството на рибния проход да се 
направят постаменти за мрежите, напр. под 
формата на у-образни шини. Освен това е 
необходимо и мрежата да е лесно достъпна, 
да може да бъде оптимално изпразвана и 
поддържана.  
При планирането следва да се вземе 
предвид потенциалния брой на мигри-
ращите срещу течението риби и размерите 
на мрежата да бъдат съобразени с това. 
Така например в речния регион на мряната 
капацитетът на мрежите при рибните 
проходи трябва да е значително по-голям, 
отколкото в речния регион на пъстървата. 
На рибния проход на Рейн при Ифецхайм, 
който предвид големината си е от особено 
значение, по време на миграции са уловени 
няколко стотици килограми.  

 
Фиг. 67: Мрежа на рибен проход. 
 
Цялото сечение на отвора трябва да 
бъде обхванат от мрежата така, че да не 
може рибите да я заобикалят. 
Съоръжението за хващане на рибата 
следва да се проверява постоянно. При 
задръстване на мрежата с отпадъци е 
възможно уловът да бъде компро-
метиран. Колкото по-малко е окото на 
мрежата и отстоянието и от стените, 
толкова повече усилия са необходими за 
наблюдението и. Чрез правилен подбор 
на формата на мрежата и при 
възможност за смяна на самия и 
материал мрежата може да бъде 
адаптирана към условията на улов и към 
целевите видове и тяхната големина.  
 

 
Фиг. 68: Мрежа за преброяване в 
рибния проход при Ифецхайм на р. Рейн. 
 
Освен това е необходимо да се внимава 
рибите да не се нараняват от издадени 
ръбовете или други подобни. Интер-
валът за проверяване на мрежата трябва 
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да се адаптира към чувствителността и ко-
личеството на очакваните риби. Според 
наличната рибна фауна във водоема уловът 
и анализът могат да се окажат много трудо- 
и времеемки. Знания за поведението на 
видовете риби при миграция и тяхната 
големина в рамките на деня и в различните 
годишни сезони могат да помогнат за 
ограничаване на пробовземането и 
разходването на средства и време. 
 
7.3.2. МАРКИРАНЕ НА РИБИ 
 
Чрез маркиране на екземпляри и повторния 
им улов е възможно да се изследва 
функционалността на рибните проходи и 
другите съоръжения в малките водоеми. 
Рибите се маркират с външни ясно 
различими (чрез бои) или вътрешни 
(микрочипове и предаватели) марки. За 
целта е необходимо под съоръжението чрез 
електроулов да бъдат хванати, маркирани и 
върнати обратно във водата представителен 
брой от наличните видове риба или 
различни по големина екземпляри от 
избрани видове. Важно е да се знае 
съотношението между маркираните и не-
маркирани риби, за да се направи оценка на 
количествените характеристики на 
съоръжението. За да се увеличи 
сигурността на направения анализ е важно 
водоемът под съоръжението да бъде 
затворен, за да не се стигне до смяна на 
екземплярите и отдалечаване на марки-
раните риби. След предварително 
определено време в миграционния период 
на рибите е необходимо да се проведе 
отново обследване на рибите над и под 
съоръжението. Необходимо е да се има 
предвид, че често в мястото на спиране на 
водата над съоръжението липсват подхо-
дящи хабитати, които да бъдат населени от 
мигриращите срещу течението видове 
риби. По правило подходящи место-
обитания се появяват едва след 
микроязовира, където следва да се очакват 
маркираните риби. Оценката на 
функционалността на съоръжението се 
извършва на база общ брой уловени 
екземпляри и съотношението между 
маркирани и немаркирани. Недостатък на 

този метод е голямото влагане на сили и 
разходи и често неблагоприятното 
съотношение между маркирани и 
немаркирани риби при повторно 
улавяне. Поради тази причина този 
метод се препоръчва за малки водни 
тела, в средната и горна част на 
пъстървовия участък на реката. 
Използва се и за водоеми, където 
съоръженията за преминаване на рибите 
не дават възможност за поставяне на 
мрежи или други уреди за улавяне.  
 
При използването на предаватели 
рибите също се улавят и се маркират 
индивидуално под прохода. Тогава 
детекторът, поставен на съоръжението 
регистрира преминаващите и плуващите 
наоколо маркирани екземпляри. 
Предвид техническите си характе-
ристики този метод се ограничава само 
за рибните проходи. 
 
7.3.3. АВТОМАТИЧНИ ПРЕБРОИ-
ТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ 
Автоматичните преброителни съоръ-
жения регистрират мигриращите риби 
за целите на продължителен мони-
торинг. Методите се основават на 
различни принципи като фотокапани, 
рецептори за движение или видео-
камери. Във Франция и Великобритания 
се използват съоръжения, които с по-
мощта на електроди създават елек-
трическо поле с дефинирано съпро-
тивление. Постоянно се регистрират 
промените в съпротивлението, предиз-
викани от плуващи през съоръжението 
риби. Силата на сигнала и последо-
вателността на записите са показател за 
големината на рибите и посоката им на 
движение. С този метод не може да бъде 
определен видът на рибата, за което са 
необходими и допълнителни мерки като 
улов с мрежи или поставяне на 
видоекамери.  
 
На рибния проход Ифецхайм на р. Рейн 
се използва автоматична видеокамера, 
която чрез специален софтуер заснема 
преминаванията на рибите директно 
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върху твърд диск. Предимството на този 
метод е, че преминаващите риби могат да 
се определят по вид и да се събере 
информация за тяхното състояние. 

 
 
Фиг. 69: Рибен пасаж от видеонаблю-
дението при пункт Ифецхайм. 
 
Поради високите разходи и необходимата 
инфраструктура такива броячи се използват 
при рибни проходи на големи реки или 
водоеми с доказана голяма миграция на 
риби. 
 
7.3.4. ТЕЛЕМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВА-
НИЯ 
 
Рибите могат да бъдат индивидуално 
маркирани чрез радио- или ултразвукови 
предаватели и техният миграционен път 
може да бъде редовно проследяван и то на 
сравнително кратки периоди от време. С 
телеметричните измервания миграционни-
те предвижвания на рибите могат да бъдат 
изследвани в детайли. Под и над напречни 
съоръжения с тях може да се определи 
точното място на подхода на рибата към 
съоръжението и в случай на недостатъчен 
воден отток да се оптимизира количеството 
на преминаващата вода и мястото на 
рибния проход. 
 
За рибите от голямо значение е безвред-
ното преминаване през места с ВЕЦ. 
Телеметрични изследвания над централите 
спомагат да се визуализира поведението на 
рибите и пътя им на преминаване през 
централата или през бентовете. 
 

Телеметричните изследвания имат 
недостатъка да изискват много време и 
да могат да се прилагат на относително 
малък брой риби.  
 
7.3.5. СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДПО-
МАГАНЕ НА МИГРАЦИЯТА ПО 
ТЕЧЕНИЕТО 
 
Към момента такива съоръжения се 
намират във фаза на развитие за 
провинция Баден-Вюртемберг. В тази 
връзка, ефективността и функцио-
налността на тези съоръжения се 
обследва основно. Чрез уред за улавяне 
в края на байпаса или подобно 
съоръжение от друг тип могат да бъдат 
изследвани спускащите се видове риби. 
Освен това, необходимо е да бъдат 
изследвани и изходите на турбините и 
евентуално други проходи, през които 
рибата би могла да преминава, с 
помощта на мрежи или други уреди за 
улавяне, което е доста трудоемко при 
големи реки. Тъй като заедно с рибите 
по правило се улавят и всякакви носени 
от водата предмети и материали, то 
мрежата или уредът за улов бързо се 
запушва. Интервалът на контролиране 
трябва да се адаптира съответно.  
Предвид различното поведение на 
рибите (напр. при младите сьомги и 
змиорките), типът на съоръженията за 
спускане по течението и проверките за 
тяхната ефективност трябва да се 
консткруират според необходимостта 
индивидуално. Трябва да се съблюдава 
и времето на миграциите на видовете 
риби. 
 
7.4. ОЦЕНКА 
 
Съоръжение за преминаване на риби 
може да се определи като функцио-
нално, ако с доказаните методи могат да 
се установят всички мигриращи видове, 
естествено обитаващи водното тяло, във 
всички възрастови стадии, в достатъчно 
количество. За количествена оценка, 
респ. оценка на функционалността по 
правило е необходимо събиране на 
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данни за миграционния потенциал, респ. за 
големината на популациите под 
съоръжението и за тяхното разпростра-
нение. За не добре функциониращо съоръ-
жение се определя това, което представлява 
бариера за определен размер на рибите или 
за определен вид. Наложително е всички 
съоръжения да осигуряват проходимост за 
цялата естествена рибна и макроозо-
обентосна фауна на региона.  

При деривационните ВЕЦ е необходимо 
да се направят две оценки – едната на 
първичното корито на водоема и 
втората на канала. За да има пълна 
проходимост, и двете водни тела трябва 
да са проходими, т. е често са 
необходими две съоръжения. 
„Съоръженията за осигуряване на 
проходимост” представляват сложен 
WAABIS-обект и трябва да се 
причисляват към съответното строи-
телно съоръжения, напр. ВЕЦ, яз. 
Рампите с неравномерна дънна 
повърхност върху цялата ширина са 
дънни строителни съоръжения. 
Частичните рампи са „Съоръженията за 
осигуряване на проходимост” и трябва 
да бъдат причислени към основния 
обект. 

 
Едно помощно съоръжение за преминаване 
на макрозообентоса е ефективно тогава, 
когато за всички безгръбначни е възможно 
разпространението срещу течението. 
 
За миграциите по течението едно 
съоръжение е добре функциониращо 
тогава, когато всички налични видове риби 
и индивиди във всякакви размери 
използват пълноценно съоръжението, 
преминават ненаранени през него и могат 
да продължат миграцията си. 

Обхващат се три параметъра, всеки с 
три нива на оценка, вкл. и „липса на 
данни”. За оценката няма зададени 
твърди критерии, като напр. за 
разликите между водните нива над и 
под съоръжението. Оценката важи за 
среден речен участък и е задължителна.  

 
Обобщение на оценката в WAABIS 
(Информационната система за води, 
отпадъци, стари замърсявания и почви) Оценката на проходимостта се 

осъществява от институцията, 
отговорна за управлението на водите 
след съгласуване с институцията, 
отговаряща за рибните запаси. Така се 
осигурява квалифицирана оценка на 
строителното водно съоръжение и на 
водоема. 

 
В рамките на изследването на всички водни 
съоръжения в Информационната система за 
води, отпадъци, стари замърсявания и 
почви трябва да се оцени и проходимостта 
на водоемите. Оценката е необходима и за 
преценка на заплахата в съответствие с 
разпоредбите на рамковата директива за 
водите и съответстващия и нормативен акт 
в Баден-Вюртемберг. 

 
7.5. ПРИЛАГАНЕ 
 

 Съоръженията за улавянето на рибите с 
цел контрол на функционалността му 
трябва да се планират от опитни и 
хабилитирани лица. Често предвид 
комплектността на изследванията за 
такива помощни съоръжения, 
изследванията се правят от биолози-
ихтиолози с участието на институция по 
рибно стопанство. Необходимите данни 
за състоянието на популациите и 
тяхната оценка се извършва според 
ихтиологичните и екологичните 
стандарти.  

Локализацията на строителните съоръ-
жения в WAABIS чрез поставяне на точка в 
мрежата на стопански използваните води. 
Техническите данни и оценката за 
проходимостта на водните тела се свързва с 
този точка на водното тяло. Принципно при 
оценката на проходимостта на въпросния 
участък от водното тяло, той трябва да се 
разглежда под и над преграждащото 
съоръжение: Могат ли водните организми 
да преминат от участъка под съоръжението 
в участъка над съоръжението? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТАБЛИЦА 
 

 

МИГРАЦИЯ ПО ТЕЧЕНИЕТО МИГРАЦИЯ СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО 

 

„Обходни” 
течения 

Коритни рибни 
проходи 

Улейни 
рибни 
проходи 

Съоръжения за  
опазване на рибите и 
съоръжения за 
слизане по течението 

Проходими за 
рибите 
напречни 
съоръжения 

Възможни комбинирани съоръжения 

Специални 
начини на 
строителство 

При 
водовземане/ВЕЦ 

Засягащи 
цялото 
напречно 
съоръжение или 
само част от 
него 

Заобикалящо 
напречната 
преграда 
съоръжение 

На или в напречното съоръжение 

Съоръжения за 
ограничаване на 
достъпа на рибата: 
- Решетки 
- Филтри 
Помощни 
съоръжения: 
- Байпаси 
- Предпазни клапи 
 
 
 

- Дънни рампи 
- Дънни 
приплъзвания 
(много плавно 
изравняване 
на разликите в 
нивата) 
-Частични 
рампи 
-Специални 
рампи при 
хидроизмер-
вателни 
съоръжения 

Изкуствени 
течащи водни 
тела в 
строителство с 
отделни камъни 
или смесен тип 
строителство, 
напр. с 
функции на 
местообитание 

- Конвенционални 
коритни проходи 
между водните 
тела 
- Процепни 
проходи 
- Улейно-коритен 
проход с 
неравномерно дъно 
- Проход с малко 
езерце 
- Коритен проход с 
каменни стъпала 
- меандриращ 
проход 
- полуцилиндричен 
проход 
- ромбоиден проход  
 

Строителс
тво с 
отделни 
камъни 
Четинест 
проход 
Проход за 
змиорки  
 

Шлюзове за риба 
Рибен асансьор 
Рибен катапулт 

 

ATW-DVWK 
Юли, 2004 

 

Част 5 на поредицата 
наръчници 

Част 2 на поредицата наръчници DVWK – бюлетин 232-1996 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
ИЗИСКВАНИЯ НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ РИБИ КЪМ МЕСТООБИ-
ТАНИЯТА И ТЯХНАТА ПРОХОДИМОСТТА  

 
По-долу са описани най-важните изисквания, които характерните видове риби в 

горната и долната пъстървова зона, както и в липаново-мряновата зона, т.е. в 
епиритралната до епипотамалната зона, имат към проходимостта на техните 
местообитания. Като характерни и съответно индикаторни видове са подбрани речната 
пъстърва, главочът, лешанката, липанът, сьомгата, планинският кефал, речният кефал, 
бялата мряна и скобарът.  

Данните се основават на националната и международната литература и са 
цитирани в наръчника „Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени 
речни участъци, чиито води са отклонени към ВЕЦ”2 („Mindestabflüsse in 
Ausleitungsstrecken“. LfU, 2005). Освен това в съответствие със специфичните 
характеристики на водите в провинция Баден-Вюртемберг са взети под внимание 
наблюдения, несъвпадащи с тези данни. 

В настоящите насоки са разгледани общите изисквания на рибите, както и 
специфичните изисквания към максимално допустимата височина на напречните 
хидросъоръжения, минималната дълбочина на водата в плитки участъци, максималната 
скорост на течението, температурата на водата и съдържанието или наситеността с 
кислород. В наръчника „Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени 
речни участъци, чиито води са отклонени към ВЕЦ” са описани и други параметри.  

 
1. Горна и долна пъстървова зона (епи- и метаритрална зона) 
 
1.1. Речна пъстърва 
Характеристики и общи изисквания 
Пъстървата (Salmo trutta) обитава богати на структури, хладни през лятото и 

богати на кислород горни течения на течащи водоеми и е разпространена навсякъде в 
Баден-Вюртемберг. Размножителният период е между октомври и декември, като 
излюпването става между февруари и март. Популациите в голяма степен са засегнати 
от хидростроителната дейност във водоемите и на места от недоброто качество на 
водите. От значение са убежищата, съответстващи на размера на тялото на рибите, тъй 
като възрастните пъстърви имат териториален начин на живот. Гъстотата на 
популациите зависи от количеството на наличните убежища. Често популациите биват 
подпомагани чрез изкуствено зарибяване. В Баден-Вюртемберг пъстървата се счита за 
потенциално застрашена. 

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
 
Хайвер, ларви  
Подобно на сьомгата речната пъстърва се нуждае от места за размножаване с 

открито чакълесто дъно с достатъчен проток на вода, за да се развиват успешно 
хайверът и ларвите. Ларви са намирани и сред групи от водни растения.  

Хвърлянето на хайвера става в горната част на чакълести брегове на дълбочина 
8-25 см. Субстратът на дъното трябва да е с размери между 10 и 80 мм, като 
                                                 
2 Най-важните части от този наръчник също са преведни в рамките на проект „Немски опит в 
прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Бел. р.  
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оптималният размер на субстрата е 20-30 мм. Количеството на пясъка не бива да 
надвишава 10 %. Необходимо е течението по дъното да е със скорост над 0,3 м/с, за да 
няма отлагане на пясък и органични частици. На местата за размножаване често е 
измервана скорост на течението 0,4 м/с. Elliott (1976) е открил зависимост между 
количеството на оттока и отнесения от водата хайвер. При необичайно силен отток 
може да се получи твърде голямо разместване на седимента и съответно да се стигне до 
значително отнасяне на хайвера.  

Crisp (1996, 2000) посочва, че за да има достатъчно кислород в местата за 
размножаване на сьомгата, е необходима скорост на оттока 100 см/ч, съответстваща на 
скорост на просмукване 250–650 см/ч, като тези стойности могат да се отнесат и към 
пъстървите. Проучванията на пъстървови ларви са показали, че критичната скорост на 
течението за тях е ок. 0,15 м/с при 6–8 °C и ок. 0,19 м/с при 12–14 °C. Но дори при 
скорост, равна на 70 % от критичната, ларвите биват отнасяни от течението. Около 8 
седмици след започване на храненето критичната скорост се покачва до 0,5 м/с. 
Предпочитаната скорост на течението вероятно е доста под тази установена критична 
стойност. 

Местата за хвърляне на хайвера обикновено се намират на дълбочина 0,1–0,4 м, 
като рядко е измервана дълбочина повече от 0,3 м.  

Смята се, че подходящата температура за развитието на хайвера е 4-6 °C. Като 
минимална температура се посочва 1 °C, а като максимална 13–15 °C, в зависимост от 
произхода на рибите. Оптималната температура е между 1 и 8 °C. За развитието на 
ларвите е подходяща температура 12 °C.  

Нуждата на хайвера от кислород в началото е сравнително малка, но преди 
излюпването тя нараства значително. За успешното развитие на хайвера и ларвите е 
необходимо съдържание на кислород над 7 мг/л.  

 
Млади индивиди 
След напускането на местата за размножаване пъстървите се насочват към 

участъци с по-голяма дълбочина и подходящи хабитати. Обикновено рибите мигрират 
надолу по течението, но са наблюдавани миграции и нагоре по течението. Младите 
пъстърви предпочитат скорост на течението, по-малка от 0,3 м/с (предимно между 0,1 и 
0,2 м/с). Те нощуват на места със скорост на течението 0-0,2 м/с. През зимата 
предпочитат участъци с по-слабо течение и често стоят в дълбоки вирове, подмоли, 
(малки) дънни ями, плитчини в крайбрежната зона или други подобни структурни 
елементи.  

Младите пъстърви предпочитат участъците на течащите водоеми с дълбочина 
между 0,1 и 0,3 м.  
            Младите могат да се срещат в широки (и плитки) водоеми.  

Изискванията на младите пъстърви към температурата и кислорода са подобни 
на тези на възрастните индивиди.  

 
Възрастни индивиди 
Известни са размножителни миграции нагоре по течението в продължение на 

много километри. Особено по-едрите пъстърви могат да мигрират на големи 
разстояния (до около 100 км или повече), за да достигнат местата за размножаване, 
докато за по-малките пъстърви са описани разстояния от порядъка на няколкостотин 
метра до няколко километра. Затова трябва да се гарантира проходимост в съответния 
участък. Смята се, че прагове с височина до 0,8 м са преодолими. Височината, която 
рибите могат да преодолеят, зависи от дължината на тялото им и от дълбочината на 
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водата. Дълбочината трябва да е поне 1,25 пъти колкото височината на прага. По-
високите прагове могат да бъдат прескочени само от много едри пъстърви.  
            Необходима е дълбочина на водата, равна на два или три пъти ширината на 
тялото (20-30 см). В къси участъци (максимум 2 м) могат да бъдат преодолени плитки 
места с дълбочина, равна на ширината на тялото.  

Предпочитаната скорост на течението е 0,2-0,3 м/с, като в Баден-Вюртемберг 
има измерени стойности около 0,5 м/с. При скорост на течението под 0,15–0,20 м/с 
пъстървите почти не хвърлят хайвер, независимо от размера си. 

Независимо че предпочитат сравнително висока скорост на течението, любими 
места на пъстървите са дънните ями, както и плитчините в крайбрежната зона 
(коренища, подкопани брегове), както и други структурни елементи. Като цяло добрите 
пъстървови водоеми се характеризират с голямо разнообразие на дълбочината и 
съответно на скоростта на течението.  

Особено по-едрите пъстърви предпочитат по широки (и по-дълбоки) води.  
Видът обитава водоеми, които са хладни през лятото и са с температура под 

20°C. Като цяло е подходяща температура между 10 и 18 °C. Леталната температура в 
зависимост от температурата на адаптиране е между 25 и 30 °C. При такива стойности 
рибите умират след няколко минути. При температура между 21 и 25 °C рибите могат 
да оцелеят в продължение на една седмица. Температурата, при която е възможно 
поемане на храна и съответно растеж, е 18–19 °C. Като оптимална температура се 
посочва ок. 13 °C. 

Пъстървите се нуждаят от кислородно съдържание поне 5 мг/л, а средното 
съдържание на кислород трябва да е поне 9 мг/л. Директивата относно качеството на 
сладките води, които се нуждаят от опазване или подобряване, за да са годни за живота 
на рибите (78/659/ЕИО) изисква трайно поддържане на кислородно съдържание най-
малко 7 мг/л, като при 50% от измерванията в един водоем стойността трябва да е най-
малко 9 мг/л.  

 
 
1.2 Главоч 
Характеристики и общи изисквания 
В Баден-Вюртемберг главочът (Cottus gobio) се среща в течащи водоеми, които 

имат силно течение и са богати на кислород. Тъй като този вид обитава дъната на 
водоемите, той е зависим от наличието на разнообразни субстрати като чакъл, дребни 
камъни, мъртва дървесина или дървесни корени. Размножителният период е между 
март и май.  

Главочът е разпространен почти навсякъде в Баден-Вюртемберг, но популациите 
често са ограничени в горните части на водоемите и са малобройни. Видът се смята за 
застрашен във всички речни системи в Баден-Вюртемберг. Освен това главочът е 
включен в Приложение ІІ на Директивата за хабитатите, така че за неговото опазване в 
Баден-Вюртемберг са обявени специални защитени зони.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
 
Хайвер, ларви 
Хайверът и ларвите се развиват на дъното на водоема в порите между едрия 

седимент. След излюпването ларвите напускат дъното и биват отнесени от течението на 
плитки участъци с фин чакълест субстрат и по-спокойно течение. 
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            Хайверът се залепя върху или между камъните. Според Bless (1981) в 
изследваните от него водоеми камъните, закриващи дупките, в които се снася хайверът, 
са с диаметър повече от 20 см. Мъжкият пази хайвера и чрез размахване на перките си 
осигурява приток на прясна вода. Тъй като хайверът се хвърля под камъни в дупки, 
които не бива да се затлачват с пясък или тиня, е необходимо скоростта на течението да 
е над 0,3 м/с.  
           Не са известни конкретни данни за предпочитаната температура и кислородно 
съдържание. Предполага се, че изискванията са подобни на тези на младите и 
възрастните индивиди.  
 

Млади и възрастни индивиди 
Главочът се нуждае от дъно с разнообразен субстрат (чакъл до по-едри камъни с 

диаметър 2-20 см). Около 50% от камъните трябва да са с размер повече от 5 мм. 
Младите главочи се нуждаят от фин чакълест седимент (с диаметър на камъните 2-3 
см), върху който да пребивават през деня и да търсят храна. Затова предпочитаните от 
тях места са плитките зони, където има течение.  

Възрастните предпочитат дъно с едър чакъл или едри камъни, което не трябва да 
е затлачено. Според Knaepkens et al. (2002) купчините от камъни от естествен или 
изкуствен произход са от решаващо значение за обитаването на застроени или 
сравнително еднообразни водоеми.  

Освен камъни главочите могат да използват като микрохабитати и други 
структурни елементи като мъртви дървета и корени. Използването на субстратите 
обаче може да зависи и от конкуренция между индивидите на вида, така че е възможно 
и заселване на по-неподходящи субстрати. 

Предпочитана от младите и от възрастните е надвесената крайбрежна 
растителност над 5% от водната повърхност, както и засенчване повече от 60%. 
Каменистите субстрати под коренища често се ползват като микрохабитати от по-
малките индивиди (до 6 см дължина).  

Дънни прагове с височина 5 см (разлика във водното ниво от двете им страни) са 
трудно преодолими, а по-високите прагове почти не могат да бъдат преодолени. Като 
цяло не е възможно прескачане на прагове с падаща водна струя. Установени са 
миграции на малки разстояния, но и на няколкостотин метра. Може да се приеме, че 
скоростта на разпространение на главоча е малка.  
            Младите главочи живеят при скорост на течението ок. 0,2–0,5 м/с, а възрастните 
могат да толерират скорости до 1,2 м. При скорост под 0,2 м/с главочите не могат да 
просъществуват дълго. В рамките на едно проучване на няколко течащи водоема Bohl 
& Lehmann (1988) са установили успешно съществуване на главоча при максимална 
скорост на течението 0,1-0,4 м/с, а Stahlberg-Meinhardt (1994) – при скорост 0,2–0,7 м/с. 
При своите проучвания Bless (1981) е измерил скорост около 1 м/с. Скорост 1,2 м/с 
също може да бъде толерирана. Трябва обаче да се вземе под внимание, че рибите 
обитават дъното на водоема, както и микрохабитати по дъното, където скоростта на 
течението е по-малка. Експериментално са установени миграции на голяма част от 
изследваните риби при скорост 0,75 м/с. В сравнително еднообразно структурирани 
водоеми главочите многократно са установявани при максимална скорост 0,6 м/с, 
докато при скорост 0,2 м/с или по-малко почти не са намирани главочи.  

Младите главочи предпочитат предимно плитки участъци, основно с дълбочина 
20 см. При възрастните до голяма степен няма ясно предпочитание към дълбочината. 
Наблюдавано е, че в потоците рибите избягват дънни ями, по-дълбоки от 1 м, което 
обаче вероятно е свързано с по-малката скорост на течението по тези места. В реките са 
открити популации до дълбочина около 9 м. Не е установена зависимост между 
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варирането на максималната дълбочина (параметър на структурното разнообразие) и 
честотата на разпространение на главоча. 
            Видът няма ясно изразено предпочитание към определена ширина на водоема. 
Освен това явно няма връзка между варирането на ширината и честотата на срещане на 
вида.  

Числеността на главоча намалява при достигането на температура около 18 °C, 
като при температури над 22 °C главочите не могат да оцелеят дълго. Като подходящи 
за главоча се считат водоемите с максимална температура 14-16 °C, а водоемите, които 
са топли през лятото, са неподходящи. В лабораторни условия главочът спира да се 
храни при температури около 26 °C, а при 27 °C не може да оцелее дълго. Тези 
стойности са получени при изследване на риби, адаптирани към относително високи 
температури, съответно 20 и 25 °C. Младите индивиди имат малко по-голяма 
чувствителност към температурата от възрастните, но разликите не са значителни. 
Главочите, използвани за тези експерименти, произхождат от централна Англия. 
Главочите от други географски региони могат да имат различна степен на поносимост 
към температурата.  
            Много източници посочват, че главочите могат да толерират известно 
количество водно замърсяване при достатъчно високо съдържание на кислород. 
Кислородна наситеност около 80%, съответстваща на кислородно съдържание 10 мг/л е 
достатъчна за главоча. Дали обаче кислородно съдържание 3 мг/л, както е посочено от 
Starmach (1972), може да се толерира продължително време, е съмнително.  

 
2 Долна пъстървова и липанова зона (мета- и хипоритрална зона) 
 
2.1 Лешанка 
Характеристики и общи изисквания 
Лешанката (Phoxinus phoxinus) предпочита горните течения на течащите 

водоеми. Тя се среща в малки канали със собствено течение, както и в по-големи 
потоци и малки реки. Важно условие за вида е доброто качество на водите, достатъчно 
високото кислородно съдържание, наличието на пясъчно-чакълести субстрати, както и 
подходящо разнообразие на структури. Обикновено лешанката живее на пасажи. 
Размножаването е от април до август, като хайверът се хвърля върху чакълест субстрат.  

В Баден-Вюртемберг видът се среща във всички речни басейни, като 
популациите отчасти са фрагментирани. Въпреки че през последните години се 
наблюдава значително възстановяване на вида, засега характерните за миналото 
честота на разпространение и популационни числености не могат да бъдат достигнати. 
В Баден-Вюртемберг лешанката е незастрашена в системата на Дунав и Боденското 
езеро, в системата на реките Рейн и Некар е застрашена, а в системата на р.Майн е 
застрашена от изчезване.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
 
Хайвер, ларви 
Хайверът се хвърля върху добре обтечен, не затлачен чакъл, като 

предпочитаният размер на камъчетата е 2 до 3 см, съответно среден до по-груб чакъл. 
За да е свободен чакълът, в който се хвърля хайверът, от фин пясък и детрит, е 
необходимо скоростта на течението да е над 0,3 м/с.  
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Ларвите се развиват на дъното вътре в седимента, като могат да пребивават на 
дълбочина най-малко 30 см. Когато ларвите вече могат да плуват, се преместват в 
свободно течащата вода на места със спокойно течение.  

Температурата при хвърляне на хайвера е 11–15 °C. Успешно излюпване на 
ларвите е установено при температура до 15 °C, а при 23 °C и повече настъпват 
значителни загуби. 

По време на развитието на ларвите е необходимо достатъчно наличие на 
кислород на дъното. Затова чакълестият седимент не трябва да се затлачва с пясък.  

 
Млади индивиди 
Младите индивиди оставят течението да ги отнесе към участъци на водоема с по-

слабо течение. През летните месеци те пребивават в плитки участъци и вероятно 
предпочитат подобна скорост на течението като възрастните лешанки. През зимата 
обитават плитки чакълести участъци близо до брега, където има течение, но също и 
зони с по-голяма дълбочина с подходящи убежища. Необходими са надвесени брегове, 
растителност или мъртви дървета, особено по време на зимните месеци. През лятото 
предпочитат плитки участъци с дълбочина около 0,1 м или по-малко. Максималната 
скорост на течението, която понасят младите лешанки най-вероятно е много по-малка 
от установената за възрастните.  

За поносимостта към температурата и кислородното съдържание няма данни. 
Вероятно младите имат изисквания, подобни на тези на възрастните.  

 
Възрастни индивиди 
За размножителните миграции на разстояния няколкостотин до хиляда метра 

нагоре по течението е необходима съответната проходимост. На много малки 
разстояния (максимум 2 м) могат да бъдат преодолени плитки водни участъци с 
дълбочина 2-3 см. В експериментални условия е установено, че лешанките могат да се 
придвижат нагоре по течението при дълбочина 5 см. При по-малка дълбочина (2,5 см) 
възможностите за придвижване са ограничени.  

Участъците със скорост на течението над 0,9 м/с представляват миграционни 
бариери, които са почти непреодолими. В експериментални условия е установено, че 
лешанките успяват да преодолеят дънни прагове с височина 30 см. Максималната 
препоръчителна височина е 15 см. Трябва да се вземе под внимание, че над прага 
трябва да има достатъчно висок воден стълб (>5 см) и умерена скорост на течението (< 
0,5–0,75 м/с).  

Счита се, че при наличие на всички необходими за жизнения цикъл хабитати не 
се осъществяват миграции.  
            През лятото възрастните лешанки предпочитат зони с по-силно течение. В 
плитки участъци с чакълесто дъно са измерени скорости 0,2–0,3 м/с. Като цяло скорост 
над 0,9 м/с е трудна за преодоляване. Най-добре е скоростта на течението да не 
надвишава 0,75 м/с. През зимата лешанката предпочита участъци с по-слабо или съвсем 
слабо течение и с дълбочина 0,3 м и повече. Необходими са надвесени брегове, 
растителност или мъртви дървета. През лятото предпочита по-плитки участъци с 
дълбочина ок. 0,2 м.  
            В Баден-Вюртемберг лешанката обитава малки потоци и канали с ширина около 
1 м до реки с ширина повече от 100 м, където се среща в крайбрежната зона. Най-често 
обаче е намирана в течащи водоеми с ширина 7-20 м. 

Лешанките се срещат предимно във водоеми, които са хладни през лятото. 
Колкото по-ниска е температурата и дълбочината, толкова по-голяма е нуждата на 
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лешанката от убежища. Затова особено през зимата са необходими съответните 
хабитатни структури.  

Оптималното кислородно съдържание е 10-16 мг/л. Като долна гранична 
стойност е установено съдържание 7 мг/л. За кратък период може да се толерира и по-
висок дефицит – кислородно съдържание под 2 мг/л.  

 
2.2 Липан 
Характеристики и общи изисквания 
Липанът (Thymallus thymallus) се среща в малки, чисти и богати на структури 

реки с чакълесто и пясъчно дъно. Този вид е определящият за т.нар. липанова зона на 
течащите водоеми. Рибите често се движат на пасажи, като само през размножителния 
период заемат и защитават малки територии. Размножаването е между март и май 
върху чакълест субстрат в плитки участъци, където има течение. В сравнение с други 
видове липанът има по-високи изисквания към качеството на водата и определени 
структурни елементи.  

Въпреки успехите в поддържането на чистотата на водоемите в момента 
ситуацията на липана до голяма степен не е добра. В Баден-Вюртемберг видът е 
разпространен основно в района на р.Дунав и Боденското езеро и там се счита за 
застрашен. Популациите в района на реките Рейн и Некар са съвсем малки и 
разпространението им е точково, така че там видът се счита за силно застрашен.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
Хайвер, ларви 
За хвърлянето на хайвера са необходими плитки чакълести участъци със силно 

течение. При различни проучвания е установен размер на субстрата между 2 и 64 мм. 
Необходим е голям процент среден и едър чакъл с размер 6-20 мм и 20-60 мм. При по-
точен анализ на състава на субстрата на няколко места за размножаване са установени 
следните съотношения: 5-15 % пясък, 40-70 % чакъл (<2 см), 20-30 % едър 
чакъл/камъни (2–10 см) и отделни големи камъни (>10 см). В близост до мястото за 
размножаване трябва да са налични убежища като например вирове или надвиснали 
брегове.  

Хайверът се хвърля на дълбочина 4 до 7 см в субстрата. В различни изследвания 
на местата за размножаване е измервана дълбочина от 0,05 до повече от 1 м, като най-
често измерваните стойности са между 0,2 и 0,5 м. Споменават се обаче и места за 
размножаване на дълбочина повече от 2 м. Nykänen & Huusko (2002) са открили най-
много места за размножаване на дълбочина между 0,4 и 0,7 м. Също и изкуствено 
създадени места за размножаване на такава дълбочина се приемат от липана. Като цяло 
за хвърлянето на хайвера е необходимо дълбочината да съответства на ширината на 
тялото на рибите (10 см). 

Хайверът остава 16-20 дни при температура 10 °C, а след излюпването ларвите 
се задържат още 12-15 дни по чакълестото дъно. След това ларвите напускат зоните със 
сравнително силно течение и се преместват в по-спокойни участъци. През деня стоят на 
места с дълбочина до ок. 0,2 м, а през нощта в участъци с дълбочина под 0,05 м. 

На местата за размножаване са измерени скорости на течението между 0,5 и 1 
м/с, като най-често стойностите са между 0,5 и 0,75 м/с. Ларвите (до ок. 20 мм дължина 
на тялото) пребивават близо до брега при скорост на течението между 0 и 0,15 м/с. 

Хвърлянето на хайвера става при 5–8 °C. Най-подходящата температура за 
развитието на хайвера е 8-10 °C. За успешното му развитие се посочва минимална 
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температура 4 °C и максимална температура между 15 и 19 °C. Като оптимална се 
посочва температура между ок. 9 и 14 °C в зависимост от произхода на рибите.  

Няма точни данни за необходимото кислородно съдържание. Вероятно за 
успешното развитие на хайвера е необходимо съдържание на кислород, по-голямо от 7 
мг/л. Zeh & Dönni (1994) са проучили съдържанието на кислород в изкуствено място за 
размножаване. На дълбочина 0 до 7 см те са установили концентрация на кислород 
между 1 и 12 мг/л в зависимост от дълбочината и микроструктурата. Установени са 
живи яйца и ларви.  

 
Млади индивиди 
Няма известни конкретни данни за максималната височина на преодолимите 

препятствия. Предполага се, че младите липани могат да преодолеят само малки дънни 
прагове или други препятствия със съвсем малка височина. Първоначално рибите 
пребивават близо до брега при скорост на течението под 0,3 м/с, а по-късно се 
преместват и в основното течение при скорост между 0,2 и 0,6 м/с. Няма известни 
данни за максималната скорост на течението, която може да бъде толерирана от 
младите липани.  

В началото на развитието си младите предпочитат зони с бавно течение край 
засенчени брегове, като през нощта пребивават близо до дъното, а през деня близо до 
повърхността на водата. Когато отраснат, започват денем да обитават чакълестото дъно 
в основното течение на водоема, а през нощта предпочитат зони в крайбрежната част с 
по-слабо течение и с дълбочина 10-40 см.  

Младите липани имат подобни изисквания към температурата на водата и 
кислородната наситеност като възрастните.  

 
Възрастни индивиди 
Размножителните миграции са насочени нагоре по течението, като в 

средноевропейските реки са установени разстояния до 7 км, а в северно-европейските 
водоеми до 12 км. При миграции извън размножителния период са изминавани 
разстояния над 11 км. Размножителни миграции на разстояния над 100 км, каквито са 
описани за речната система на Глома (Норвегия), са изключение.  

Предполага се, че и възрастните липани могат да преодоляват само ниски 
препятствия. Плитките зони с дълбочина 10 см най-вероятно са преодолими само на 
късо разстояние (максимум 2 м). В по-дълги плитки участъци е необходима дълбочина 
30 см или повече.  

Финландски проучвания показват, че през лятото възрастните липани 
пребивават в зони с по-бързо течение (0,3-1,1 м/с), докато през есента се преместват в 
участъци с по-слабо течение (0,2-0,8 м/с). Тези хабитати вероятно са предпочитани и 
през зимата. Едно проучване в субарктична река показва, че тамошните липани през 
зимата предпочитат средна дълбочина 2,4 м (в рамките между 1,0 и 3,3 м), а през есента 
средна дълбочина 2,9 м (в рамките между 1,5–4,0 м).  

Видът обитава дълбоки дънни ями в близост до убежища като например скални 
блокове, надвесени брегове или надвесена крайбрежна растителност, както и в 
преходната зона между бродовете и дънните ями. Тези убежища са от особено голямо 
значение близо до местата за размножаване. В сравнение с пъстървата, липанът 
предпочита да стои на места, които са далеч от брега, което обаче може да се дължи и 
на конкуренция между индивидите на вида.  

Във Финландия в хабитатите на липана през лятото са установени средни 
размери на субстрата 65 до повече от 250 мм, а през зимата по-малки от 65 мм.  
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Основното количество популации в Баден-Вюртемберг са намерени в течащи 
водоеми с ширина между 5 и 30 м. В миналото обаче липанът се е срещал и в по-
големите реки.  

За гранична стойност на разпространение на липана се посочва средна лятна 
температура 17-18 °C, а предпочитаната температура за развитие на възрастните риби е 
12-18 °C. Най-вероятно липаните не могат да понасят температура 25 °C, въпреки че 
такава стойност е посочена в един стар литературен източник.  

Подобно на пъстървата видът се нуждае от средно кислородно съдържание най-
малко 9 мг/л, съотв. кислородна наситеност почти 100%.  

 
2.3 Планински кефал 
 
Характеристики и общи изисквания 
В Баден-Вюртемберг планинският кефал (Leuciscus souffia agassizi) се среща в 

района на р. Рейн и Боденското езеро, както и в речната система на р. Некар. В района 
на Боденското езеро видът се счита за застрашен, а в другите два района на 
разпространение – за застрашен от изчезване. Планинският кефал се нуждае от богати 
на структури течащи водоеми със сравнително добро качество на водата. Видът 
обитава области, в които има както бързо течащи, така и спокойни участъци, а също и 
подходящи притоци. Размножителният период е между март и май, като рибите 
хвърлят хайвер върху чакълести дъна, където има течение. Лятно време рибите се 
събират на малки пасажи, а през зимата пасажите често наброяват стотици индивиди.  

Планинският кефал е включен в Приложение ІІ на Директивата за хабитатите и 
за неговото опазване в Баден-Вюртемберг са обявени съответните защитени зони.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
 
Млади, възрастни индивиди 
Необходима е добра проходимост, включително в малките притоци. Дори и 

малките препятствия са трудно преодолими. В зависимост от сезона, а също и за кратки 
периоди рибите се преместват от хабитати с бързо течение към по-спокойни места. 
Възможни са миграции между зимовищата, местата за размножаване и хранене на 
разстояние няколко километра нагоре или надолу по течението. При проучвания в река 
Арген е установена миграция на разстояние над 4 км.  

Младите и възрастните индивиди избягват скорости на течението над 0,5 м/с. Те 
пребивават предимно в участъци със скорост на течението от 0,05 до 0,5 м/с. През 
зимата рибите се преместват в дънни ями със скорост на течението под 0,2 м/с.  

При проучвания в река Арген в участъците, където се среща планинският кефал, 
са измерени температури между 6 и 24 °C. Предполага се обаче, че такива високи 
температури са субоптимални и видът ги избягва.  

Не са известни точни данни за необходимото кислородно съдържание. Поради 
сравнително високите си изисквания към качеството на водата, видът вероятно се 
нуждае от кислородна наситеност близо 100%.  

 
3 Липаново-мрянова зона (хипоритрална и епипотамална зона) 
 
3.1 Речен кефал 
Характеристики и общи изисквания 
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Речният кефал (Leuciscus leuciscus) обитава реки и големи потоци с чакълеста 
или пясъчна основа. Видът живее предимно на пасажи в основното течение на 
водоемите. През размножителния период, който е през месеците март и април, рибите 
се събират на по-големи пасажи. Предпочитаният субстрат за хвърляне на хайвера е 
груб чакъл на място, където има течение. Размножителните ареали обикновено се 
намират в основното водно тяло, а не в малките притоци.  

В Баден-Вюртемберг видът е разпространен във всички речни басейни. 
Популациите се смятат за незастрашени, само в басейна на р. Некар видът е застрашен.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
 
Хайвер, ларви 
Предпочитаните размножителни места са големи участъци с плитка вода и бързо 

течение с едър чакъл, обикновено разположени нагоре по течението над по-дълбоки 
места. Предпочитаният размер на субстрата е 3-25 см на дълбочина 15–40 см. При 
наличие на 25% фин седимент хайверът умира почти изцяло. При подходящ субстрат 
хайверът се залепва здраво за камъни и чакъл, така че отнасянето му дори и при най-
високи води не е вероятно или е незначително. 

Един до три дни след излюпването, течението отнася ларвите в крайбрежни 
участъци със слабо течение със скорост по-малка от 0,02 м/с или те сами доплуват до 
тях. В експериментални проучвания са установени критични скорости на течението 
между 0,04 и 0,2 м/с в зависимост от дължината на ларвите и температурата на водата. 
Ларвите пребивават както в плитки (0,2–0,5 м), така и в по-дълбоки (>0,5 м) участъци. 
Изглежда от значение за тях е качеството на убежищата и местата за хранене между 
водните растения.   

Хвърлянето на хайвера става през март и април при температура 7 °C или по-
висока. Смята се, че е възможно при температура до 12 °C. До 15 °C е възможно 
успешно излюпване на хайвера, а над тази температура количеството на излюпените 
ларви значително намалява. 

Не са известни конкретни данни за изискванията към кислорода, предполага се, 
че те са подобни на тези на младите или възрастните индивиди. 
 

Млади и възрастни индивиди 
Реките трябва да са проходими в големи участъци. През пролетта видът 

осъществява миграции нагоре по течението към местата за хвърляне на хайвера, като 
изминава разстояния от 13 км. През есента се осъществяват миграции надолу по 
течението към по-дълбоки зони и дънни ями. Описани са също дневни миграции на 
разстояния до около 700 м.  
            В по-дълги участъци е необходима дълбочина най-малко 0,3 м, а по-къси 
участъци с максимална дължина 2 м могат да бъдат преодолени при дълбочина 0,15 м. 
Вероятно рибите през нощта предпочитат по-дълбоки места, докато през деня по-скоро 
се срещат при дънни участъци с еднаква дълбочина. Проучванията показват, че 
младите предпочитат пясъчно-чакълести субстрати близо до брега. В по-плитките 
водоеми възрастните живеят в средата на водоема, където често стоят зад камъните. В 
по-дълбоките водоеми обаче могат да бъдат намерени основно близо до брега.  
            Както младите, така и възрастните се срещат предимно във водоеми с дълбочина 
над 1 м, но могат да бъдат открити и в по-малки течащи водоеми с дълбочина поне 0,3 
м. В Баден-Вюртемберг речният кефал се среща в течащи водоеми с ширина 5-150 м, 
като най-често измерваната ширина е 20-30 м.  
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            Няма точни данни за максималната скорост на течението, поносима за вида. 
Измерванията в местата за размножаване, при които са установени скорости на 
течението 0,2-0,5 м/с, сочат, че предпочитаната скорост е 0,2 м/с или по-малко, а 
максималната скорост е най-много 0,5 м/с.  

Като оптимални температури за младите и възрастните индивиди се посочват 
10–20 °C. Температурният спектър, в който рибите могат да живеят, е между 4–22 °C. 
След адаптация и при оптимално снабдяване с кислород рибите за кратко могат да 
понесат температура 28 °C. Като летална температура се посочва 32–33 °C. 

Кислородните концентрации под 4,5 мг/л са субоптимални, а при 3,2 мг/л и 
температура на водата 20 °C рибите не могат да оцелеят дълго време.  

 
3.2 Бяла мряна 
 
Характеристики и общи изисквания 
Бялата мряна (Barbus barbus) е определящият вид за мряновия регион на 

течащите водоеми. Тя е дънно ориентирана риба и обитава теченията на малките и 
големите реки, като предпочита богати на структури участъци с пясъчна до чакълеста 
основа и дълбоки вирове. Видът хвърля хайвера си през месеците май и юни върху 
чакълест субстрат в сравнително плитка вода, където има течение. Въпреки че през 
последните години популациите на много места са се възстановили, размножаването 
все още е затруднено поради затлачени размножителни ареали и непреодолими 
напречни хидросъоръжения, които пречат на необходимите миграции на рибите. В 
Баден-Вюртемберг бялата мряна се счита за незастрашена в системата на р. Дунав и 
Боденското езеро, за застрашена в системата на реките Рейн и Некар и за силно 
застрашена в системата на р. Майн.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
 
 
Хайвер, ларви 
На местата за размножаване субстратът е едър чакъл или камъни с размери от 2 

до 25 см. Хайверът се хвърля в плитка вода на дълбочина 0,1–0,4 м на места със силно 
течение. На местата за размножаване са измерени скорости на течението между 0,3 и 
0,5 м/с. 

Малко след излюпването ларвите се насочват към плитки места с дълбочина не 
повече от 0,6 м, където течението е слабо, включително и близо до брега. Ларвите, 
които вече могат да плуват, се задържат в участъци със скорост на течението под 0,05 
м/с. Когато пораснат, започват да предпочитат участъци с по-силно течение (до 0,9 
м/с).  

Според Penáz (1973) бялата мряна хвърля хайвер при температура над 8 °C; 
Herzig & Winkler (1985) посочват температура между 8 и 16 °C, а Mann (1996) между 16 
до 20 °C. При проучвания в река Арген по време на размножаването е измерена 
максимална температура 20 °C. Като оптимална температура за ембрионалното 
развитие се посочва 14–20 °C. 

При експерименталното отглеждане на бели мрени при кислородна наситеност 
60–80 % не са регистрирани загуби.  
 

Млади и възрастни индивиди 
Реките трябва да са проходими и със съответната дълбочина по протежение на 

много големи участъци. Като цяло миграциите се осъществяват в по-дълбоките зони на 
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водоемите. Могат да бъдат преодолени много къси разстояния (максимум 2 м) с 
дълбочина 10 см и повече, в зависимост от ширината на тялото. В по-дълги плитки 
участъци е необходима дълбочина най-малко 30 см. Известни са миграции нагоре по 
течението на пасажи на разстояние повече от 14 км. Чести са и миграции, независими 
от сезона, в рамките на 5 км. Установени са разстояния на миграция на възрастните 
индивиди над 100 км. За обмена между популациите такива възможности за миграции 
са от голямо значение. В горното течение на Рейн, където има многобройни 
хидросъоръжения, е установено, че по време на големи миграции рибите предпочитат 
разстояния до 10 км в по-дълбоките участъци на реката (6 до 15 м). При дневните 
миграции рибите също могат да изминат значителни разстояния – в горното течение на 
Рейн са измерени разстояния над 1 км.  

Бялата мряна предпочита пясъчен до фин чакълест субстрат. За младите са 
необходими плитки участъци с разнообразна структура и възможности за укриване. 
Предпочитаните от възрастните места са широки и дълбоки дънни ями с дълбочина над 
1 м, подкопани брегове, скални цепнатини, между подводната растителност, както и зад 
каменни блокове и мъртви дървета, а също и под мостове и зад строителни съоръжения. 
Възрастните често се срещат на дълбочина между 2 и 6 м. При по-големи 
придвижвания или миграции си почиват близо до брега в плитки участъци със слабо 
течение и пясъчен субстрат. Младите предпочитат да стоят основно в плитки участъци.  

Видът обитава основно реки с ширина 10 м, но младите могат да се срещат и в 
по-малки реки.  

Измерванията показват, че младите и възрастните бели мрени вероятно 
толерират скорости на течението 1,0 до 1,5 м/с. Няма проучвания, при които да са 
измерени по-големи поносими скорости на течението.  

За младите мрени се посочва, че добри условия за развитието им има при 
температура на водата 18–24 °C. Възрастните вероятно имат подобни изисквания към 
температурата. Кислородно съдържание под 5мг/л се посочва като субоптимално за 
младите и възрастните.  

 
3.3 Скобар 
 
Характеристики и общи изисквания 
Скобарът (Chondrostoma nasus) обитава богати на структури и чисти реки със 

силно течение и чакълесто до каменисто дъно. В Баден-Вюртемберг се среща във 
всички речни басейни, като популациите обаче често са малки. Според актуалната 
червена книга, в речните системи на Рейн и Дунав скобарът е класифициран като 
застрашен, а във водосборните басейни на р. Некар, Боденското езеро и р. Майн като 
силно застрашен. През лятото видът обитава по-плитки зони и се оттегля на по-дълбоки 
места само за почивка. Като зимовища се ползват дълбоки зони със сравнително бавно 
течение. Особено по време на размножителния период рибите могат да се скупчат на 
много големи пасажи. За размножаването, което се осъществява през март и април, 
скобарът се нуждае от груб чакълест субстрат с добро течение в плитката част на 
водоема. Местата за размножаване могат да се намират в основната река или в малки 
притоци. Като цяло изискванията на скобара към мястото за хвърляне на хайвера са 
специфични. Тъй като видът има специализирано хранене с обраствания по камъни и 
скални блокове, трябва да са налични съответните твърди субстрати, върху които да се 
развиват тези обраствания.  

 
Специални изисквания към местообитанията и проходимостта 
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Хайвер, ларви 
Предпочитаният субстрат за хвърляне на хайвера е едър чакъл или камъни със 

силно течение над тях, с размери до 15 см. При специално проучване е установен 
диаметър на камъните между 1 и 20 см, като средният диаметър е 2,7-8 см. Хайверът 
обикновено се хвърля на плитки места със силно течение и се закрепва между чакъла и 
камъните. За да е успешно развитието му, субстратът трябва да е свободен от пясък и 
детрит.  

Дълбочината на мястото за размножаване съответства на ширината на тялото на 
възрастните – между 0,1 и 0,3 м. При едно по-точно проучване на 8 места за 
размножаване е измерена средна дълбочина 0–0,3 м; отделни места обаче са били 
разположение на дълбочина повече от 1 м. В близост до местата за размножаване са 
необходими дълбоки участъци със слабо течение. 

В ларвения стадий рибите отначало стоят на дъното вътре в чакълесто-
каменистия субстрат. След излюпването и напускането на размножителния хабитат 
ларвите се насочват към участъци със слабо течение в крайбрежните зони със скорост 
на течението под 0,05 м/с. Те стоят в плитките крайбрежни участъци на дълбочина до 
0,8 м, като обитават предимно горните водни слоеве. Смята се, че предпочитаната 
дълбочина по време на ларвения стадий е 0–0,4 м. При скорост на течението над 0,09 
м/с енергийните нужди на ларвите са по-високи от тези, които могат да се покрият от 
храната. 

В началото на размножаването е необходима температура 7–8 °C, докато по 
време на самото хвърляне на хайвера са измервани 10–14 °C. Температура под 10 °C 
води до пълно измиране на ембрионите. За успешното развитие на хайвера трябва по 
време на ембрионалната фаза температурата да е между 12 и 18 °C. Според други 
източници за излюпването е необходима температура минимум 15 °C, а оптималната 
температура е 18 °C. Успешно развитие обаче е наблюдавано и при температура 9 °C. 
При температура над 20 °C може да се очаква висока смъртност.  

При кислородна наситеност 10 % по време на ембрионалното развитие е 
отчетена висока смъртност или голям брой деформирани ларви. При по-точно 
проучване на едно място за размножаване е открит хайвер само в участъците, където на 
дълбочина 10 см вътре в седимента е измерена кислородна наситеност повече от 60%. 
Най-големите количества хайвер са намерени на места с наситеност 80% или повече.  
 

Млади и възрастни индивиди 
Реките трябва да са проходими на сравнително големи разстояния и да са със 

съответната дълбочина. На кратки разстояния могат да се преодоляват плитки участъци 
с дълбочина равна на ширината на тялото, която е 15 см и повече. На по-дълги 
разстояния е необходима дълбочина 30 см и повече. Миграциите нагоре по течението 
се осъществяват на стада на разстояния от няколко километра.  

В началото на развитието си младите индивиди предпочитат крайбрежната зона, 
както и други плитки участъци. По-късно рибите напускат крайбрежната зона и стоят в 
участъци с по-голяма скорост на течението. При скорост повече от 0,13 м/с 
енергийните нужди на младите са по-високи от тези, които могат да се покрият от 
храната. Крайбрежните зони рядко се обитават от възрастните.  

Скобарът се храни, като остъргва обрастванията по камъни или други предмети, 
затова е задължително наличието на необходимите за този специфичен начин на 
хранене твърди субстрати.  

На местата за размножаване са измерени скорости на течението между 0,7–1,1 
м/с и 0,6–1,5 м/с. Тези изисквания показват, че младите и възрастните скобари могат да 
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толерират скорост на течението не повече от 1,5 м/с. Не са известни проучвания, при 
които да са измерени по-високи скорости.  

Възрастните се концентрират в средата на реката в зони с по-силно течение и по-
голяма дълбочина. Подходящи за укрития са само участъци с дълбочина над 2 м.  

В Баден-Вюртемберг скобарът се среща най-често в реки с ширина 10-30 м. В 
по-малките и по-големите водоеми видът е значително по-рядък, като наличието му в 
по-големите реки трябва да се разглежда като остатъци от добри популации, 
разпространени в миналото.  

При добра кислородна наситеност се предполага, че видът може да понесе 
температура на водата до 20 °C.  

Въпреки че в литературата е посочено, че младите скобари могат да понасят 
кислородна концентрация 3,3 мг/л, такива ниски стойности са поносими само за кратък 
период от време. За постоянното съществуване на вида е необходима кислородна 
наситеност близо 100 %.  
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