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иЗследВане ЗамърсяВанетО на ПОЧВите В раЗлиЧни 
ВидОВе ландШафти От теритОрията на ПрирОден 

Парк „Българка“
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абстракт: Изследвано е влиянието на замърсяването на въздуха от промишлена 
и урбанистична дейност на територията на Природен парк „Българка“ и в близост 
до нея върху ландшафтите, като вниманието е насочено към компонента почви. 
Силно антропогенизираните територии близо до парка са потенциални източници на 
замърсяване на ландшафтните компоненти. За проучване замърсяването на почвите 
са заложени ключови участъци в места, за които се предполага, че са подложени на 
замърсяване. Те са относително хомогенни териториални единици, които представят 
съответните видове ландшафти по преобладаващия почвен тип и дървесен вид и  са 
групирани според източниците на замърсяване. Анализът на резултатите показва, 
че почвите от изследваните видове ландшафти, разположени в близост до промиш-
лената зона на Габрово не са замърсени с тежки метали. Главният път Габрово – В. 
Търново е източник на замърсяване на мъртва горска постилка и повърхностния 5 
cm слой  в 5-метровата ивица до платното с олово и цинк. Близо до трасетата на 
АТВ се установяват локални замърсявания на мъртва горска постилка с цинк – до 
776 mg/kg. В почви от изследваните ландшафти се установява високо съдържание 
на арсен – до 35 mg/kg.

ключови думи: ландшафт, почви, замърсяване, тежки метали, арсен, ГИС

уВОд

Природен парк (ПП) “Българка” заема северните склонове 
на централната част на Стара планина, над градовете Габрово и 
Трявна. Паркът има площ 21 772,163 ха. Част от територията му е 
включена в Натура 2000 (BG0000399).

Досегашните проучвания на парка са насочени главно към 
природния му потенциал. Не са извършвани изследвания за замърсяване 
на отделните ландшафтни компоненти. 

Цел на настоящото проучване е да се изследва влиянието на 
замърсяването на атмосферния въздух от промишлена и урбанистична 
дейност, която се провежда на територията на парка и в близост 
до нея, върху ландшафтите, като вниманието е насочено към 
компонента почви.
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Хоризонталната ландшафтна структура на парка е проучена, 
анализирана и систематизирана (Малинова, 2007), съгласно приложена 
таксономична система за класифициране на ландшафтите (по Пипков, 
1995). Чрез средствата на ГИС са отделени общо 127 ландшафтни 
единици, в това число 6 типа, 15 подтипа, 23 групи, 40 рода и 43 вида 
ландшафти. Като структурообразуващ компонент в тях участват 
сиви горски почви (Grey Luvisols), кафяви горски почви (Dystric-Eutric 
Cambisols), хумусно-карбонатни почви (Rendzinas) (определени по 
базовата класификация на почвите в България - Пенков и др., 1992), 
развити върху разнообразни почвообразуващи скали – пясъчници, 
гранити, конгломерати, варовици, мергели, шисти и др.

материал и метОди

На територията на ПП „Българка“ се провежда разнообразна 
антропогенна дейност, която е повлияла върху състоянието на 
съвременните ландшафти. Разработвани са кариери, мина за добив на 
въглища, създадени са табани и др. Извършват се още горскостопанска 
и селскостопанска дейност, съществуват и 9 населени места с 
напълно изградена инфраструктура, комуникации и др. Разположеният 
в непосредствена близост до парка град Габрово има развити 
отрасли като машиностроене, енергетика, строителство, химическа 
промишленост, пътни артерии – главният път Габрово – В. Търново 
е част от транспортен коридор № 9. Силно антропогенизираните 
територии до парка са потенциални източници на замърсяване на 
ландшафтните компоненти. Източниците на замърсяване са разделени 
на две групи – на територията на парка и извън нея. Поради това, че 
преобладаващата посока на ветровете е северозапад се предполага, 
че промишлената зона на Габрово е източник на замърсяване на 
територията на парка.

За проучване замърсяването на почвите са заложени ключови 
участъци (КУ) в ландшафти, за които се предполага, че са подложени 
на замърсяване. КУ са относително хомогенни териториални 
единици, които представят съответните видове ландшафти по 
преобладаващия почвен тип и дървесен вид (фиг. 1).

Взети са смесени почвени проби, всяка от които е съставена 
от 5 индивидуални проби. За представителни дълбочини са 
възприети слоят 0-5 cm, подложен на непосредствено въздействие 
на атмосферните отлагания и В или С хоризонт, в зависимост 
от мощността на почвения профил. При линейните източници на 
замърсяване – пътища от различна категория, пунктовете за взимане 
на проби са разположени на разстояния 5 и 20 m, в зависимост от 
релефните особености, и на 50 m от пътното платно. Проби от 
мъртва горска постилка са взети от пунктове, от които са взети 
почвените проби.
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За анализ са избрани тежки метали, за които се предполага, че 
участват в имисиите на промишлената зона на Габрово, както и 
такива, за които е известно, че преобладават в повишени количества 
в почвите, в някои райони на Старопланинските склонове (например 
Пиродоп, Златица, Кремиковци и др.).

Анализирано е съдържанието на: Cu, Pb, As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni, 
Zn. Определянето им е с IPS, след разлагане с царска вода.

ОБсъждане

Потенциалните източници на замърсяване на почвите от 
различните видове ландшафти са обособени в зони, отразени върху 
типологична ландшафна карта на ПП „Българка“ (фиг. 1). От 
наслагването на зоните и картата са получени ландшафтите единици, 
обект на настоящата оценка. Тяхната таксономична принадлежност 
до ниво вид ландшафт е следната (таблица 1). 

Изследваните видове ландшафти са групирани в зависимост от 
източниците на замърсяване – индустриална зона на Габрово (КУ 1, 

фиг. 1. Местоположение на зони с източници на замърсяване за територията на 
ПП „Българка“ и заложените ключови участъци

Fig. 1. Zones with anthropogenic influences over the territory of Bulgarka Natural Park 
and key areas
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таблица 1. Ландшафтни единици
Table 1. Landscape units

Числен 
индекс
Index

таксономичен 
ранг 

ландшафт
Taxonomic 

range

Определение
Definition

ключов 
участък 

№
Key area 

No

1. Тип
TyPE

Горски ландшафт
Forest landscape

1.2. Подтип
Subtype

горски широколистен високостъблен ландшафт
forest deciduous highforest  landscape

1.2.7. Група
Group

горски широколистен високостъблен платовиден 
ландшафт

forest deciduous highforest  plateau-shaped landscape

1.2.7.15. Род
Kind

горски широколистен високостъблен  
платовиден средно богат ландшафт

forest deciduous  highforest  plateau-shaped medium 
fertile landscape

1.2.7.15.17. Вид
Gender

горски широколистен високостъблен платовиден 
средно богат мезоморфен ландшафт

forest deciduous highforest  plateau-shaped medium 
fertile mesomorphic landscape

7

1.2.8. Група
Group

горски широколистен високостъблен склонов 
ландшафт

forest deciduous highforest  slopy landscape

1.2.8.19. Род
Kind

горски широколистен високостъблен склонов сред-
но богат ландшафт

forest deciduous highforest  slopy medium fertile land-
scape

1.2.8.19.21. Вид
Gender

горски широколистен високостъблен склонов сред-
но богат мезоморфен ландшафт

forest deciduous highforest  slopy medium fertile 
mesomorphic landscape

1, 2, 5, 8, 9

1.3. Подтип
Subtype

горски широколистен издънков ландшафт
forest deciduous coppice landscape

1.3.12. Група
Group

горски широколистен издънков склонов ландшафт
forest deciduous coppice slope landscape

1.3.12.26. Род
Kind

горски широколистен издънков склонов средно 
богат ландшафт

forest deciduous coppice slope medium fertile land-
scape

1.3.12.26.29. Вид
Gender

горски широколистен издънков склонов средно 
богат мезоморфен ландшафт 

forest deciduous coppice slope medium fertile 
mesomorphic landscape

3, 4, 6

* Числените индекси на ландшафтните таксономични рангове са от типологично-
то ландшафтно райониране на ПП „Българка“ (Малинова, 2007).
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с кафяви горски почви и КУ 2 и 3 –сиви горски почви), частта от 
главният път Габрово – Велико Търново, която преминава през парка 
(КУ 4, с хумусно-карбонатна почва и КУ 5 и 6 – с кафяви горски почви) 
и трасета на АТВ (от англ. All Terrain Vehicle) от територията на 
парка (КУ 7, 8 и 9 с кафяви горски почви).

Анализът на получените резултати за въздействието на 
промишлената зона на Габрово показва, че почвите от територията 
на видове ландшафти „горски широколистен високостъблен склонов 
средно богат мезоморфен“ (КУ 1 и 2) и „горски широколистен 
издънков склонов средно богат мезоморфен“ (КУ 3), разположени в 
непосредствена близост до този източник на имисии не са замърсени 
(таблица 2). Изследваните тежки метали са в концентрации, 
които варират в границите на установените за незамърсени почви 
от северните склонове на Средна Стара планина (Грозева, 2006). 
Известно изключение прави съдържанието на цинк в мъртвата горска 
постилка, което варира около максимално измерените стойности за 
района на Средна Стара планина, а в КУ 1 от вид ландшафт „горски 

таблица 2
Съдържание на тежки метали и арсен в почви (в близост до промишлената  

зона на Габрово)
Table 2

Content of heavy metals and arsenic in soil (close to Gabrovo industrial zone)

ключов 
участък №
Key area N

дълбочи-
на

Depth
(cm) 

pH 
(H2O)

елементи/Elements (mg/kg) 

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

1
Хижа Узана
Uzana Hut

МГП/SL 6,12 <3 <0,4 <3 9 17 6204 927 13 10 200
0-5 5,06 9 <0,4 14 30 33 23371 1238 39 32 104

МГП/SL 4,83 <3 <0,4 <3 4 14 2613 924 7 7 65
0-5 5,62 15 <0,4 13 28 33 23059 1631 39 34 109

20-40 5,68 7 <0,4 14 28 32 24374 1442 38 22 102
0-5 7,22 7 <0,4 6 12 30 11709 517 19 27 118

2
Село Сто-
маненци

Stomanentsi 
vill.

МГП/SL 4,35 <3 <0,4 <3 <3 7 478 235 <3 <3 57
0-5 7,49 4 <0,4 6 15 24 12797 419 20 24 149

МГП/SL 5,41 <3 <0,4 <3 <3 6 365 616 <3 <3 131
0-5 5,88 <3 <0,4 12 25 31 21422 713 35 23 78

20-40 5,34 5 <0,4 13 25 30 23757 806 38 20 76
3

ЕМО Етъ-
ра

Etura

МГП/SL 4,87 <3 <0,4 <3 4 7 738 447 4 <3 144
0-5 5,59 6 <0,4 9 21 24 17588 450 27 19 64

20-40 5,36 9 <0,4 11 27 26 22094 420 34 19 71
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широколистен високостъблен склонов средно богат мезоморфен“ 
ги надвишава, достигайки до 200 mg/kg. Причината е относително 
високото съдържание на цинк в почвата и киселата й реакция, за 
която е известно, че благоприятства приемането на елемента от 
растенията и съответно връщането му с дървесния опад (Sheila, 
1994). Николов (1998) също посочва високата миграционна способност 
на цинка в ландшафта, поради което той се акумулира по биогенен 
път в повърхностните слоеве на почвата.

таблица 3
Съдържание на тежки метали и арсен в почви (покрай трасето  

на транспортен коридор № 9)
Table 3

Content of heavy metals and arsenic in soil (close to the main road N9)

клю-
чов 
учас-
тък 
№
Key 
area 
N

дълбо-
чина
Depth
(cm) 

разсто-
яние от 
пътното 
платно
Distance 
from road 

(m)

pH
(H2O)

елементи/Elements (mg/kg)

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

4

МГП/L 5 7,27 <3 <0,4 <3 5 23 1449 90 3 9 284

0-5 5 7,23 32 <0,4 10 26 39 19240 561 33 65 196

МГП/L 20 5,89 <3 <0,4 <3 11 21 2531 150 6 10 397

0-5 20 7,19 21 <0,4 8 20 25 15589 673 25 35 88

МГП/L 50 6,19 <3 <0,4 <3 <3 15 1234 135 <3 6 193

0-5 50 7,08 30 <0,4 13 28 27 21596 723 36 42 93

20-40 50 7,42 35 <0,4 13 31 24 23788 768 38 35 84

5

МГП/L 5 6,33 <3 <0,4 <3 6 20 2578 1016 6 16 164

0-5 5 6,34 9 <0,4 8 17 21 16429 454 22 30 84

МГП/L 20 5,66 <3 <0,4 <3 13 13 4285 932 10 8 195

0-5 20 4,97 11 <0,4 4 16 16 15006 185 17 22 61

20-40 20 5,40 5 <0,4 6 19 18 16642 293 21 13 60

6

МГП/L 5 5,07 <3 <0,4 <3 <3 10 361 765 <3 7 129

0-5 5 5,99 9 <0,4 6 15 16 12288 607 15 26 72

МГП/L 20 5,00 <3 <0,4 <3 <3 9 272 662 <3 <3 269

0-5 20 6,54 <3 <0,4 7 18 15 15059 757 16 20 65

20-40 20 5,91 <3 <0,4 5 14 10 11321 424 11 10 43
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В КУ 1 се установява повишено съдържание на арсен, който 
достига предохранителната стойност 15 mg/kg. Съгласно указанията 
в Наредба 3 „Норми за допустимо съдържание на вредни вещества 
в почвите“ това не води до нарушаване на почвените функции и до 
опасност за околната среда и човешкото здраве.

Във видовете ландшафти „горски широколистен издънков 
склонов средно богат мезоморфен“ (КУ 4 и 6) и „горски широколистен 
високостъблен склонов средно богат мезоморфен“ (КУ 5), пресичани 
от част от трасето на главния път Габрово – В. Търново, се 
установява замърсяване на повърхностния почвен слой и мъртвата 
горска постилка с олово и цинк в 5-метровата ивица до платното на 
пътя (таблица 3). Сравнено със средните стойности за незамърсени 

таблица 4
Съдържание на тежки метали и арсен в почви (покрай трасета на АТВ)

Table 4
Content of heavy metals and arsenic in soil (close to ATV traces)

клю-
чов 
учас-
тък 
№
Key 
area 
N

дълбо-
чина
Depth
(cm) 

раз-
стоя-
ние от 
път-
ното 

платно
Dis-
tance 
from 
road 
(m)

pH
(H2O)

елементи/Elements (mg/kg)

As Cd Co Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn

7

МГП/L 5 5,04 <3 <0,4 <3 3 14 1793 310 5 5 776

0-5 5 6,38 20 <0,4 17 30 22 29207 1185 31 45 95

МГП/L 20 5,74 <3 <0,4 4 12, 13 6837 450 11 10 151

0-5 20 5,73 <3 <0,4 15 31 23 27160 1037 34 38 93

40-50 20 5,22 9 <0,4 17 31 22 29403 1126 35 35 92

8

МГП/L 5 4,35 <3 <0,4 <3 16 13 3636 1969 10 14 213

0-5 5 4,10 5 <0,4 5 20 12 16361 458 11 36 42

МГП/L 20 4,80 <3 <0,4 <3 7 12 1869 2567 7 9 123

0-5 20 4,28 8 <0,4 7 21 10 19656 830 9 39 27

80-100 20 4,66 5 <0,4 5 19 12 18051 661 10 38 22

9
0-5 5 5,22 9 <0,4 16 35 31 27698 1161 32 32 56

20-40 20 5,06 10 <0,4 15 37 43 31286 1174 40 25 63
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почви от северните склонове на Средна Стара планина съдържанието 
на елементите е в границите на вариране, като се доближава 
повече до максималните стойности. Сравнено с естествения фон за 
тези елементи в конкретните профилите – преходния В хоризонт 
(дълбочина 20-40 cm), се установяват съществени различия. В 
КУ 4 концентрациите на олово в повърхностния почвен слой на 
направените прикопки на разстояние до 10 m от пътното платно 
нарастват до 1,8 пъти, на цинк до 2 пъти, сравнено с В хоризонт 
(фиг. 2). В КУ 5 тези разлики за оловото са в порядъка на 2,3 пъти, в 
КУ 6 – 2,6 пъти за оловото и за цинка – 1,7 пъти. Голямата разлика 
в концентрациите на елементите между повърхностните почвени 
слоеве и В хоризонтите е признак за замърсяване на почвите (по 
Райков и др., 1983) независимо, че стойностите им са по-ниски от 
максимално допустимите. Това се отнася с по-голяма сигурност за 
киселите почви (КУ 5 и 6), в които биогенно-акумулативните процеси 
са по-слабо изразени и повишените концентрации в повърхностните 
слоеве се обясняват с аерозолно отлагане на замърсители. 

Най-високо измерената концентрация на олово се установява 
в повърхностния почвен слой в КУ 4, в непосредствена близост до 
пътното платно (65 mg/kg), където е превишена предохранителната 
стойност. Замърсяването е резултат от силно натовареното движение 
и продължителното използване на бензин, който съдържа олово. За 
цинка е известно, че се отделя от механичното износване на гумите 
и от добавките към смазочните масла (файтонджиев, 1984). В КУ 4 
се установява високо съдържание и на арсен. Измерените стойности 
са по-високи от максимално допустимите за паркове (Наредба 3, 2008). 
Може да се приеме, че произходът на тези високи концентрации е 
естествен – от почвообразуващите скали, тъй като в В хоризонт 
(дълбочина 20-40 cm) съдържанието на елемента е най-високо.

В КУ 4 и в трите прикопки се установява високо съдържание на 
арсен. В слоя 0-5 cm варира от 21 mg/kg до 32 mg/kg, като превишава 
максимално допустимите концентрации (25 mg/kg) за паркове и други 
типове земеползване, посочени в Наредба 3 (2008). Резултатите 
показват, че съдържанието на арсен в В хоризонт също е много високо. 
Тъй като почвата е развита върху карбонатна почвообразуваща скала 
– мергел, може да се приеме, че произходът на повишеното количество 
арсен е резултат от естествения геохимичен фон.

Трасетата на АТВ, преминаващи през територията на 
парка, са потенциален източник на въздействие върху следните 
видове ландшафти „горски широколистен високостъблен склонов 
средно богат мезоморфен“ (КУ 8 и 9) и „горски широколистен 
високостъблен платовиден средно богат мезоморфен“ (КУ 7). 
Повечето от изследваните елементи са в ниски концентрации 
(таблица 4). Изключение прави съдържанието на цинк в мъртвата 
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горска постилка от КУ 7 и 8, които са заложени край трасето на 
маршрут „Ком – Емине“. Повече от измерените концентрации са 
близки до максимално измерените в мъртвата горска постилка на 
незамърсени почви от северните склонове на Средна Стара планина 
(Грозева, 2006), но някои от тях ги превишават 1,3 до 4,8 пъти, 
като достигат 776 mg/kg. Изследваните метали в почви от трасето 
на АТВ, преминаващо през ски писта „Узана“ са в концентрации, 
съответстващи на незамърсени почви. По отношение на арсена – 
отново се установяват високи концентрации –  в КУ 7 те достигат  
предохранителната стойност 15 mg/kg. 

иЗВОди

Анализът на получените резултати показва, че почвите от 
изследваните видове ландшафти от територията на ПП „Българка“, 
разположени в близост до промишлената зона на Габрово не са 
замърсени с тежки метали.

Изследваните почви във видове ландшафти „горски широколистен 
издънков склонов средно богат мезоморфен“ и „горски широколистен 
високостъблен склонов средно богат мезоморфен“ са натрупали 
повишени количества олово и цинк в повърхностния 5 cm слой  в 
непосредствена близост – 5-метровата ивица до платното на главния 
път Габрово – В. Търново. В отделни участъци стойностите на 
олово превишават предохранителната стойност.

Трасетата на АТВ, преминаващи през територията на парка, 
са източник на локални замърсявания на мъртва горска постилка с 
цинк в отделни участъци – до 776 mg/kg.

В някои ключови участъци се установява високо съдържание на 
арсен в почвите.  Във вид ландшафт „горски широколистен издънков 
склонов средно богат мезоморфен“ измерените стойности са по-
високи от максимално допустимите, което съгласно критериите на 
Наредба 3 при определени условия води до нарушаване на почвените 
функции и до опасност за околната среда и човешкото здраве.

Препоръчва се разширяване проучванията за съдържанието на 
арсен в компонентите на ландшафта. 
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INVESTIGATION ON SOIL POLUTION OF DIFFERENT  
LANDSCAPES ON THE TERRITORy  
OF BULGARKA NATURAL PARK 

D. Malinova
University of Forestry – Sofia

(SUMMARy)

Air pollution impact on territory of Bulgarka Natural Park was 
investigated. The attention is paid on soil pollution of specific landscape 
kinds. Highly anthropogenic territories around the park are the potential 
sources for landscape pollution. Key areas in different landscape types were 
chosen for soils investigation. They were arranged in groups depending on 
the pollutant position. According to the results, the soils in investigated 
landscape types situated close to the anthropogenic zone of Gabrovo city 
are not polluted with heavy metals. The litter and the 5 cm surface layer 
of the soil situated along to the main road Gabrovo – Veliko Turnovo (5 
m distance from the road) are polluted with lead and zinc. The soil litter 
situated close to ATV traces is locally polluted with zinc – up to 776 mg/
kg. Arsenic pollution in soils of some landscape kinds was determined – up 
to 35 mg/kg.

Key words: landscape, soil, pollution, heavy metals, arsenic, GIS


