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Abstract. The study is of a pilot nature and aims to investigate and document the trail erosion in the Seven Rila Lakes
Cirque, Rila National Park, Bulgaria. The width and maximum depth of the trails were measured in 31 randomly selected points on the trail network. The results show that in half of the studied cases there is а trail degradation, but in
other cases, recovery processes are observed.
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Туристическите пътеки концентрират посетителския поток, осигуряват достъп до забележителностите и стоят в основата на качественото
рекреационно преживяване (Leung, Marion,
1996; Marion, Leung, 2001) Проблемите с деградацията на пътеките се свързват преди всичко
с ефектите на разширяване и врязване на пътеките, както и загуба на почвената покривка.
Изследванията на такава тематика са в полето
на рекреационната екология и целят да предоставят информация за това как да се предпазят
пътеките от деградиране. Въпреки че екологичните последици от пътечната деградация могат
да бъдат значителни и необратими, съществуват ефективни управленски интервенции, чрез
които пътеките могат да станат по-устойчиви
и да се минимизират негативните въздействия
(Leung, Marion, 1996, 2000; Marion et al., 2016).
Проблемът е особено остър в случая с атрактивния каскаден циркус на Седемте рилски езера (ЦСРЕ) на територията на НП „Рила“, още повече, че според някои автори (Sinnyovsky, 2014,
2015; Tsvetkova, Sinnyovsky, 2015) ЦСРЕ трябва
да се разглежда като обект на нашето геонаследство. Неблагоприятните екологични последици
върху езерата от посетителския поток са тема на

широка дискусия и безпокойство през последните години и особено след построяването на въжена линия през 2009 г. Обикновено се приема,
че увеличеният посетителски поток причинява
еутрофикация на езерата, поради увеличената
ерозия на пътеките. В научната литература са
повдигнати множество опасения и предупреждения (Velchev et al., 2011; Nikolova et al., 2012;
Nedkov et al., 2014), но целенасочени изследвания за установяване на щетите до момента не са
предприемани. Целта на това проучване е да се
изследва и документира деградацията на пътеките в района на ЦСРЕ.
В периода 15–17.09.2020 г. е извършено измерване на ширината и максималната дълбочина на пътеките в 31 предварително определени
точки по пътечната мрежа в ЦСРЕ. Изследването е ex-post, съобразено с преминаването на
пика на посещаемостта в ЦСРЕ. Подборът на
точките е случаен и е извършен в ГИС среда
(QGIS 3.14) въз основа на предварителна векторизация на всички пътеки в района на водосборната област на ЦСРЕ, която е направена на
базата на Дигиталната ортофото карта (МЗХ,
2013). Навигацията на терен до избраните точки
е осъществена с помощта на мобилното прило-
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жение QField. Измерването на ширината и дълбочината на пътеките е извършено съобразно
установените стандарти, описани в научната литература (Martin, Butler, 2017; Jewell, Hammitt,
2000; Marion, Leung, 2001; Marion, Olive 2006;
Rangel et al., 2019; Salesa, Cerdà, 2020). За анализ
на събраните данни е използвано полупроизведението от ширината и максималната дълбочина на пътеките, което е интерпретирано като
производен показател за напречно сечение на
пътеката, респективно, като индикатор за деградация на пътеките.
Получените резултати показват голяма вариабилност на данните (фиг.1а).
Регистрираните нулеви стойности за ширина,
максимална дълбочина и напречно сечение на
пътеките се отнася за кръговите следи, формирани от практикуването на ритуала Паневритмия от членовете на Бялото братство (точки 6
и 24). Следите са ясно различими на ортофото
снимката от 2013 г., но към момента на проучването тези пътеки са напълно заличени. Подобни
възстановителни процеси се наблюдават и по

пътеки, които в миналото са били интензивно
използвани, но в последствие са изоставени. Типичен пример се наблюдава в точка 7 (фиг. 1f).
Тези резултати показват, че процесите на деградация на пътеките се характеризират с известна
степен на обратимост, а възстановителните процеси протичат в рамките на няколко години.
Ширината на пътеките на места достига до
крайно неприемливи стойности, надхвърлящи
27 m (фиг. 1а). Високи стойности на ширина на
пътеките се наблюдават предимно на заравнени
терени и в голяма част от случаите става въпрос
за множество паралелни трасета, които с времето постепенно се сливат. Средната ширина
на пътеките също е неприемливо висока, достигаща почти 5 m, а високата стойност на стандартното отклонение говори за повишен риск от
неоправдано разширяване на пътеките. Все пак
в близо половината от изследваните точки, пътеките са тесни до умерено широки (до 2,5 m)
(фиг. 1b). В останалите случаи е необходимо да
се вземат мерки за ограничаване на ефекта на
утъпкването. Най-сериозен е проблемът по пъ-

Фиг. 1. Състояние на пътеките в района на Седемте рилски езера: а) параметри на пътеките; b) честотно разпределение
в зависимост от оценките за разширяване на пътеките; с) честотно разпределение в зависимост от оценките за врязване
на пътеките; d) честотно разпределение в зависимост от оценките за деградация на пътеките; f) локализация и идентификационен номер на точките на измерване; пространствено разпределение на оценките за деградация на пътеките, вкл.
спрямо водосборите.
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теката между х. Рилски езера, през Сухия рид
към ез. Бъбрека.
Неприемливо високи стойности проучването
регистрира на места и за дълбочина на пътеките
(фиг. 1а). Дълбоко врязване на пътеките се наблюдава предимно на стръмни терени, а най-високи стойности са регистрирани по пътеката от
ез. Бъбрека, през ез. Окото до ез. Сълзата (фиг. 1f).
Подходящи управленски мерки в тези случаи са
стабилизиране на пътечното покритие и осигуряване на дренажни и противоерозионни съоръжения.
В близо половината от изследваните точки
данните показват високи нива на деградация на
пътеките (фиг. 1d). Стандартното отклонение
на средната стойност на напречното сечение на
пътеките също е голямо (фиг. 1а), което може
да означава повишен риск от експанзия на проблема. Без съмнение това налага прилагането
на активни мерки за намаляването на негативните въздействия на посетителския поток върху природното наследство на Седемте езера. В
пространствен аспект обаче данните за деградация на пътеките, отнесени към водосборите на
езерата и свързващите ги потоци, не предоставят категорични доказателства за връзка между
пътечната ерозия и еутрофикационните процеси
(фиг. 1f). В бъдеще се необходими допълнителни и задълбочени проучвания в този аспект.
Събраните данни са добра изходна основа
за проследяване на бъдещи промени и могат да
послужат като основа за изграждане на мониторингова система на екологичните въздействия
на рекреацията в района на ЦСРЕ, както и за вземането на информирани устойчиви управленски
решения.
Благодарности: Изследването е финансирано от Национална програма „Млади учени и
постдокторанти“ към Министерство на образованието и науката.
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