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абстракт: Проучено е съдържанието на тежки метали и арсен в някои от 
по-широко разпространените растителни видове от ландшафти, в които вече е 
установено замърсяване на почвата. За целта са използвани ключови участъци от 
предишно проучване за замърсяване на почвите. Анализът на получените резултати 
показва, че в изследваните растителни видове от ландшафти, близо до промишлената 
зона на гр. габрово се установява повишено съдържание на цинк в листа от обикно-
вен бук. Останалите анализирани елементи – манган, желязо и мед са в границите 
на установения оптимум. главният път габрово – В. Търново и трасетата на АТВ, 
преминаващи през горските ландшафти на парка не са източник на замърсяване. По-
твърждават се установените при предишни проучвания в района по-високи съдържания 
на манган, както и по-ниски на желязо и цинк в листата на зимен дъб, в сравнение с 
тези на бук. Резултатите от анализите за съдържание на арсен в лечебни растения 
от ландшафти с повишени концентрации на арсен в почвите показват, че само рига-
нът го натрупва в повишено количество – 1,4 пъти над нормата. От изследваните 
билки по-високи количества арсен натрупва asperula odorata L.

ключови думи: горски ландшафт, замърсяване, тежки метали, арсен, asperula 
odorata L., atropa belladonna L., origanum heracleonticum L.

уВОд

Територията на Природен парк Българка е разположена в 
непосредствена близост до различни източници на замърсяване на 
атмосферния въздух. В проучване, проведено от Малинова (2010)  са 
установени са повишени количества олово и цинк в повърхностния 
5 cm почвен слой, в непосредствена близост в ивицата до платното 
на главния път габрово – В. Търново, като в отделни участъци 
стойностите на олово превишават предохранителната стойност 
(45 mg/kg – Наредба 3, МОСВ, 2008) за този елемент в почви. В 
някои обекти е установено високо съдържание и на арсен - по-
високо от максимално допустимото, което според критериите на 
Наредба 3 (МОСВ, 2008) при определени условия води до нарушаване 
на почвените функции и до опасност за околната среда и човешкото 
здраве. Тъй като Наредба 3 не посочва условията, при които 
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съществува опасност за околната среда и човека, а в литературата 
няма публикувани данни за съдържанието на тежки метали и арсен в 
растения от територията на парка, е целесъобразво проучванията 
за замърсяването на компонентите на ландшафта в ПП Българка да 
се разширят.  

целта е да се проучи замърсяването с тежки метали и арсен в 
някои от по-широко разпространени растителни видове, включително 
билки и лечебни растения. Вниманието е насочено към ландшафти, 
в които е установено повишено количество на тези елементи в 
почвата.

материал и метОди

горските ландшафти заемат 80,2% от площта на ПП 
Българка (Малинова, 2007). В тях широко разпространение имат 
широколистните видове като обикновен бук (fagus sylvatica L.), цер 
(Quercus cerris L.), зимен дъб (Quercus petraea (matt.) Liebl.), летен 
дъб (Quercus robur L.), благун (Quercus frainetto ten.), обикновен габър 
(carpinus betulus L.), воден габър (ostrya carpinifolia scop.) и др. Най-
голям процент заемат насажденията на обикновен бук (fagus sylvatica 
L.) – 65%, поради което проучването е съсредоточено върху него.

Територията на парка е богата на лечебни растения, които 
са обект на ползване от човека. Характерни за парка са мечи лук 
(allium ursinum L.), лазаркиня (asperula odorata L.), беладонна (atropa 
belladonna L.), горска млечка (euphorbia amygdaloides L.), зловонен 
здравец (Geranium robertianum L.), риган (origanum heracleonticum L.), 
влакнеста къпина (rubus hirtus Waldst. & kit.), зимзелен (Vinca minor 
L.), силивряк (Haberlea rhodopensis friv.), видове български орхидеи 
(Orchis sp.), лечебна пищялка (Angelica archangelica officinalis Hoffm.), 
нейчев зановец (Chamaecytisus neicheffii), планинско секирче (Lathyrus 
montanus Bernh.), различни видове шапичета (Alchemilla sp.) и др. (по 
Радева, 2004). 

За изследване съдържанието на тежки метали и арсен в дървесни 
видове,  билки и растения, които се ползват от човека като подправки 
са използвани ключовите участъци (КУ) от предишно проучване за 
замърсяването на почвите (Малинова, 2010). В ландшафти „горски 
широколистен високостъблен склонов средно богат мезоморфен“, 
„горски широколистен издънков склонов средно богат мезоморфен“ 
и „горски широколистен високостъблен платовиден средно богат 
мезоморфен“ са използвани общо 8 КУ, обединени в 3 групи, в 
зависимост от източниците на замърсяване, както следва:
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Промишлена зона на гр. габрово

КУ 1 горски широколистен високостъблен склонов средно богат мезоморфен

КУ 2 горски широколистен издънков склонов средно богат мезоморфен

КУ 3 горски широколистен издънков склонов средно богат мезоморфен

транспортен коридор №9 

КУ 4 горски широколистен издънков склонов средно богат мезоморфен

КУ 5 горски широколистен високостъблен склонов средно богат мезоморфен

КУ 6 горски широколистен издънков склонов средно богат мезоморфен

трасета на атВ и мотокрос

КУ 7 горски широколистен високостъблен платовиден средно богат 
мезоморфен ландшафт

КУ 8 горски широколистен високостъблен склонов средно богат мезоморфен

От дървесните видове проби са взети от листа на бук (fagus 
sylvatica L.), зимен дъб (Quercus petraea (matt.) Liebl.) и габър (carpinus 
betulus L.). Пробите са смесени, съставени от 5 броя дървета, от 
горната 1/3 част на короната, от добре осветената им страна. За 
дървесните видове от КУ от 1 до 8 е анализирано съдържанието на: 
as, cu, pb, cd, co, cr, mn, ni, Zn, fe. 

От КУ 1, 4 и 7 са взети проби от следните билки: мечи лук, 
лазаркиня, беладона, горска млечка, зловонен здравец, риган, влакнеста 
къпина и зимзелен, в които е определено съдържанието на арсен. 
Анализирано е съдържанието на: cu, pb, as, cd, co, cr, mn, ni, Zn. 
Определянето на елементите е с Ips, след екстракция със смес 
от киселини. За статистическа оценка на получените резултати 
е ползвана програмата excel. Оценени са и някой от по-важните 
непараметрични статистически показатели: медиана, минимална и 
максимална стойност, интервал, долен 25% и горен 75% квантил. 

ОБсъждане

Анализът на получените резултати за въздействието на 
имисиите от промишлената зона на гр. габрово върху дървесните 
видове в изследваните ландшафти показва, че тежките метали 
са в концентрации, които варират в границите на установените 
регионални стойности за  северните склонове на Средна Стара 
планина (Роснев и др., 2006). Изключение правят стойностите на 
цинк в ландшафтни единици, които са около и над регионалните 
стойности за бук. В КУ 1 от вид ландшафт „горски широколистен 
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високостъблен склонов средно богат мезоморфен“ те достигат 71,8 
mg/kg и надвишават максималните регионални стойности до 1,7 пъти. 
В този КУ са установени и повишени стойности на цинк в МгП – 
до 200 mg/kg. Повишеното приемане на елемента от растенията се 
подпомага от относително високото съдържание на цинк в почвата 
и киселата й реакция (Малинова, 2010). 

В КУ 4 и 6 от вид ландшафт „горски широколистен издънков 
склонов средно богат мезоморфен“ и КУ 5 от вид ландшафт „горски 
широколистен високостъблен склонов средно богат мезоморфен“ са 
взети проби от листа от бук и зимен дъб за установяване влиянието 
на трасето на главния път габрово – В. търново. И в трите 
КУ са установени стойности на цинк над максималните определени 
за района на северните склонове на Стара планина. От предишни 
проучвания е установено замърсяване на повърхностния почвен слой и 
мъртвата горска постилка с цинк в 5-метровата ивица до платното 
на пътя, което се обяснява с аерозолно отлагане на замърсители 
(Малинова, 2010) и съответства на получените за листата резултати. 
Останалите анализирани елементи са в границата на вариране на 
определените регионални стойности за района на северните склонове 
на Средна Стара планина.

Близо до трасетата на атВ, преминаващи през територията 
на парка са взети и анализирани проби от листа на бук във видове 
ландшафти - „горски широколистен високостъблен склонов средно 
богат мезоморфен“ (КУ 8) и „горски широколистен високостъблен 
платовиден средно богат мезоморфен“ (КУ 7). Повечето от 
стойностите за тежките метали са ниски. Изключение е за манган, 
която е висока. В КУ 8 тя е 1,5 пъти над горната граница на 
хранителния оптимум. В двата изследвани КУ съдържанието на цинк 
попада в оптимума за района.

Оценката на статистическите непараметрични показатели за 
изследваните листа от бук показва, че съдържанието на манган е 
групирано по-плътно около медианата (фиг. 1), сравнено с останалите 
елементи. От анализа на резултатите се установява, че има само една 
стойност - в КУ 8 (1069 mg/kg), която е с 50% над установената горна 
граница за съдържание на манган в листа на бук от района (Роснев и 
др., 2006). Повече от 75% от анализираните проби са с концентрации 
на манган под 350 mg/kg, а това е долната граница за съдържанието 
на елемента в листата му, представената в посочената литература. 
Установените по-ниски съдържания на манган в листата на бук са 
съответно от 40% до 96% под определената долна граница. Най-
ниско съдържание на този елемент се установява в КУ 2 и 4. В КУ 1, 
4 и 5. Ниските му количества в листата биха могли да се дължат на 
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антагонистични взаимоотношения, които той има с редица елементи. 
Като такива Кабата-Пендиас (1989) посочва желязо, фосфор, кадмий, 
олово, силиций, а от макроелементите калций и магнезий.

Получените резултати (фиг. 1) потвърждават установената при 
20-годишните мониторингови наблюдения зависимост за натрупване 
на манган в по-големи концентрации в листата на зимен дъб от 
незамърсени райони в северните склонове на Средна Стара планина 
(Роснев и др., 2006), сравнено с бук. 

Анализът на резултатите за съдържанието на желязо в листа 
от бук показа, че 50% от стойностите са по-плътно групирани в 
диапазона от 84 до 118 mg/kg. Във всички КУ от букови насаждения 
установените концентрации на желязо са под минимума. Установените 
ниски стойности са съответно от 20% до 65% под долната регионална 
граница, като най-ниски са съдържанията на желязо в КУ 1, 2 и 7. 
Резултатите от фиг. 1 потвърждават установените за района по-
ниски съдържания на желязо в листата на зимен дъб, в сравнение с 
тези на бук (Роснев и др., 2006).

Анализът и оценката на данните за съдържанието на цинк в 
листа от бук показа, че за 75% от пробите се установява по-плътно 
групиране около медианата (фиг. 1). Стойността на изчислената 
медиана е 40 mg/kg, а представената в литературата, горна граница 
за оптимум на храненето с цинк на бук е 41 mg/kg (Роснев и др., 2006). 
От това следва, че повече от 50% от установените стойности за 
цинк при бук са над горната граница.

В КУ 1 превишението на оптимума за храненето с цинк е със 
75%. Този обект е подложен на въздействие от промишлената зона 
на габрово. От своя страна КУ 4, 5 и 6, които са под отрицателното 
влияние на главния път габрово – В. Търново, съдържанията на 
цинк са съответно със 3%, 16% и 18% над горната граница на 
оптимума. 

Резултатите от фиг. 1 потвърждават установените в района 
(Роснев и др., 2006) по-ниски съдържания на цинк в асимилиращите 
органи на зимен дъб в сравнение с бук.

Анализът на резултатите за съдържанието на мед, установи 
по-високи стойности в листата на бук, в сравнение с тези на габър 
и зимния дъб (фиг. 1). В почти всички изследвани КУ установените 
количествата мед са в оптималния диапазон за хранене. Изключение 
правят само резултатите от КУ 7, където съдържанието е 
приблизително с 9% под долната граница на оптималния диапазон. 
В посочения КУ 7 се наблюдава комбинация от по-ниски съдържания 
на мед със съответно по-ниски количества  на манган (с 79%) и на 
желязо (с 55%). 



48

В изследваните листа на бук, габър и зимен дъб, съдържанието 
на арсен, олово, кадмий, кобалт, хром и никел е под границите на 
откриване. Само в КУ 1 е установено високо съдържание на арсен в 
листата на бук - 4,9 mg/kg. За сравнение в контролни обекти с букови 
насаждения от Старопланинския склон, измерените концентрации на 
арсен са в порядъка на  0,030-0,203 mg/kg (Малинова, 1988).

Сумарното количество на изследваните тежки метали в 
листата (желязо, манган, мед и цинк) е представено на фиг. 2. По-
голямата сумарна стойност в КУ 8 се дължи най-вече на по-високото 
съдържание на манган.

На фиг. 3 е представено процентното участие на 
изследваните микроелементи в сумарното им количество в листа 
на бук, габър и зимен дъб. За КУ 1, 2, 4 и 7 се установява сходно 
процентно участие на цинк. Паралелно с това се очертава ясна 

фиг. 1. Непараметрични статистически показатели за оценка  съдържанието на 
основни микроелементи в листа от бук (fs), габър (cB) и зимен дъб (Qp).

Fig. 1. non-parametric statistical assessment of heavy metals content in in leaves of fagus 
silvatica (fs), carpinus betulus (cB) and Quercus pubescens (Qp).
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зависимост, която показва, че при по-ниско съдържание на манган, 
количеството на желязото е по-високо. За поведението на двата 
елемента от литературата е известен силен антагонизъм (Кабата-
Пендиас, 1989), който се потвърждава с получените резултати.

Съдържанието на мед е с много ниско процентно участие (под 
5%), затова влиянието на този микроелемент е по-слабо очертано. 

Резултатите показват, че по-голямото процентно участие на 
манган в КУ 5, 6 и 8 съответства на по-ниски количества желязо, 
цинк и мед в листата от тези КУ. Посочената зависимост е по-
уравновесена в листата от габър от КУ 3.

Резултатите от анализите за съдържание на арсен в билки, 
взети от ландшафти с установено повишено съдържание на арсен 
в почвите са посочени на таблица 2. Всички изследвани растения, 
с изключение на риган (КУ4) съдържат по-ниско каличество арсен, 
сравнено с максимално допустимите количества на замърсители в 
храни (Наредба № 31 на МЗ, 2004).

Измерената концентрация в риган е 1,37 mg/kg  при норма 
до 1,0 mg/kg. В изследвана за сравнение контрола, съдържанието на 
арсен в риган е 0,223 mg/kg, което е  6 пъти по-ниско. 

Анализът на получените данни за билките показва, че по-високи 
количества арсен се натрупват в asperula odorata L. 

фиг. 2. Сумарно количество от съдържанието на микроелементи (fe, mn, Zn, cu) 
в листа от бук (fs), габър (cB) и зимен дъб (Qp)

Fig. 2. sum of heavy metals content (fe, mn, Zn, cu) in leaves of fagus silvatica (fs), 
carpinus betulus (cB) and Quercus pubescens (Qp).



50

иЗВОди

Промишлената зона на габрово не е източник на замърсяване 
с тежки метали и арсен на изследваните растения. В ландшафти 
близо до зоната се установява повишено съдържание на цинк и арсен 
в листа от бук. Останалите анализирани елементи – манган, желязо 
и мед са в границите на оптимума. 

главният път габрово – В. Търново и трасетата на АТВ, 
преминаващи през горските ландшафти на парка не са източник на 
замърсяване за изследваните растителни видове.

Потвърждават се установените при предишни проучвания в 
района по-високи съдържания на манган, както и по-ниски  на желязо 
и цинк в листата на зимен дъб, в сравнение с тези на бук.

Резултатите от анализите за съдържание на арсен в билки 
от ландшафти, в които са установени повишени концентрации на 
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фиг. 3. Процентно участие в сумарното количество на основни микроелементи в 

листа от бук (fs), габър (cB) и зимен дъб (Qp)
Fig. 3. percentage sum of heavy metals content (fe, mn, Zn, cu) in leaves of fagus sil-

vatica (fs), carpinus betulus (cB) and Quercus pubescens (Qp).
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арсен в почвите показват, че в ригана този елемент се акумурира 
в повишено количество – 1,4 пъти над нормата. От изследваните 
билки по-високи количества арсен натрупва asperula odorata L. 

целесъбразно е замърсяването с арсен да се проучи и при други 
растителни видове от територията на ПП Българка.
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INvESTIgaTION OF hEavy mETaL pOLLuTION  
OF SOmE pLaNT SpECIES IN dIFFERENT LadSCapES  
OF ThE TERRITORy OF NaTuRaL paRk BuLgaRka 

d. malinova, e. tsvetkova
university of forestry – sofia

(SummaRy)

the content of heavy metals and arsenic in several plants in some 
landscapes was investigated. an increased amount of these elements was 
determined in soil in previous investigation. analysis of the results showed 
that in the studied plant species of landscapes near the industrial area of 
gabrovo there was increased zinc content in leaves of beech (fagus sylvatica 
L.). the other analyzed elements - manganese, iron and copper were in the 
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range of variation of the established optimum. the main road gabrovo - 
veliko tarnovo and atv routes passing through the park forest landscapes 
were not a source of contamination. confirmed were the identified in 
previous studies in the region, higher contents of manganese and lower iron 
and zinc in the leaves of oak, compared with those of beech. the results of 
analysis for arsenic content in medicinal plants of landscapes with elevated 
concentrations of arsenic in soil showed that only oregano accumulated it 
in excess – 1.4 times above normal. of the studied herbs higher levels of 
arsenic accumulated asperula odorata L.

key words: landscape, soil, pollution, heavy metals, arsenic, asperula 
odorata L., atropa belladonna L., origanum heracleonticum L.


