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настоящото изследване има за цел да определи обхвата на почви със съдържание 
на арсен в интервалите (0-25] mg/kg, (25-90] mg/kg и > 90 mg/kg в участък от долината 
на р. Огоста, замърсен с отпадък от флотацията на железни, оловно-сребърни и злато-
носни руди. извършено е вероятностно моделиране със софтуерния продукт MaxEnt, 
който използва алгоритъм за самообучение и прилага метода на максималната ентро-
пия. Оценката на получените модели въз основа на показателя AUCtest варира от задо-
волителна до добра. най-значими предиктори за моделите са отстоянието от реката, 
относителното превишение на терена над речното легло и наклонът на склона. устано-
вява се, че почвите с концентрация на арсен под пределно допустимия праг от 25 mg/
kg обхващат над 19 % от долинното дъно на изследвания участък, а почвите със съдър-
жание над интервенционната стойност от 90 mg/kg заемат близо 8 % от моделираната 
територия.

Ключови думи: максимална ентропия, MaxEnt, хвост, замърсяване на почвите, за-
ливна речна тераса
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Abstract: In this paper, we conducted predictive modelling of the spatial distribution of 
arsenic-contaminated soils in a river valley polluted with mine tailings from the processing of 
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Fe-, Pb-Ag and Au-ores in the mountainous part of the river catchment. The maximum entropy 
method was applied using the software Maximum Entropy Species Distribution Modeling 
(MaxEnt), Version 3.4.4 (Phillips et al., 2006). The results of MaxEnt were visualized 
with ESRI ArcGIS 10.6.1 software product. The choice of predictors of contaminated soil 
distribution is consistent with the main factor for contaminant dispersal within the valley floor 
- flooding from the Ogosta River. The following five parameters explained the environmental 
settings related to the accumulation of contaminated floodplain sediment: vertical distance to 
the river channel (m_vdcn); distance from the Ogosta River (m_distance); slope (m_slope); 
land cover (m_clc_18); morphographic units of topography (m_gmu). Arsenic content was 
measured by the XRF method in 105 topsoil samples (0-20 cm) which were collected in 
2020. The samples were divided into three groups according to the maximum permissible 
concentration (25 mg/kg) and the intervention value of As (90 mg/kg) in the soils of arable 
and grass lands according to Bulgarian Regulation No. 3/2008 on the permissible content of 
harmful substances in soils. The intervals of As for each group were as follows [mg/kg]: Group 
1 (0-25], 59 samples; Group 2 (25-90], 15 samples; Group 3 (>90), 31 samples.  For each 
group, separate modelling was performed with MaxEnt using the set of predictors specified 
above. We used the logistic type of output of MaxEnt, which is interpreted as probability of 
presence of the research object with a value from 0 to 1. Control samples were selected by 
the bootstrap method due to the small number of samples in the individual groups. The final 
results represent the average values of 10 replicates of the model. We evaluated the individual 
models by AUC for the test samples. The AUCtest value for the Group 1 model is 0.793, for 
Group 2 is 0.741, and for Group 3 is 0.832. The models of the first two groups can be rated 
as fair, and the one for group 3 is defined as good according to the classification suggested 
by Araújo et al. (2005). The most significant predictors for the models are the distance from 
the river, the vertical distance to the river channel, and the slope of the terrain. Arsenic 
concentrations tend to decrease with the distance from the main river and by increasing the 
elevation above the river channel due to lower inundation frequency and deposition rate of 
polluted river sediments. At a probability of presence above 50%, soils with As<25 mg/kg 
cover more than 19% of the valley floor, while soils with As>90 mg/kg occupy nearly 8% of 
its area. Although the studied section of the Ogosta River valley is more than 80 km from the 
former Chiprovtsi mines, they strongly affected the environmental quality in the modelled 
area. The results indicate pollution of soils in the low floodplain of the entire valley from the 
mines to the river mouth into the Danube River.

Keywords: maximum entropy, MaxEnt, mine tailings, soil pollution, river floodplain  

ВъВедение

Почвите в речните долини в райони на рудодобив често се отличават с по-
вишени концентрации на потенциално токсични елементи като някои тежки 
метали и металоиди. Постъпването им в алувиалните почви е предимно вслед-
ствие на отлагане на замърсени речни наноси по време на заливания (Bird et al., 
2010a, b, c; Macklin et al., 2006).

Съдържанието на тежки метали и металоиди в почвите на речните долини 
в България е предмет на редица изследвания (Bird et al., 2010b), включително 
на р. Струма (Пенин, 1989),  р. Огоста (Kotsev et al., 2015, Simmler et al., 2016), 
р. тополница (дреновски, 1994), р. места (николова, 2007), р. дунав (Bird et al, 
2010c; Kotsev et al., 2013; Stoyanova et al., 2018; Stoyanova et al., 2019), р. Саз-
лийка (Пенин, Желев, 2011; Желев, 2016), р. Провадийска (Пенин и др., 2018), 
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р. Калница (Пенин, 2020) и др. В тях се предоставя предимно информация за 
отделни пунктове на опробване на почвите, което не позволява изготвяне на 
подробни карти на районите на изследване на съдържанията на изследваните 
елементи. една от причините е голямото вариране на концентрациите на тежки 
метали в почвата на замърсените заливни речни тераси, което силно затруднява 
пространственото им моделиране и изготвяне на достоверни подробни карти с 
класическите методи. модели като маxEnt с алгоритми за самообучение (англ. 
machine learning) дават възможност да бъдат изготвени прогнозни модели и кар-
ти на замърсяването с повишена точност и намалени разходи, които да улеснят 
вземането на решения, свързани с управление на територията и качеството на 
околната среда. 

Част от земите, замърсени с тежки метали са посочени в Постановление 
№ 50 на министерския съвет от 10 март 1993 г., чиято обща площ възлиза на 193 
581 дка. В списъка не е включена долината на р. Огоста, в чиито горни части 
в близост до гр. Чипровци е извършван добив на железни, оловно-сребърни 
и златосъдържащи руди в периода 1951-1999 г. изследванията на колектив от 
института по почвознание и програмиране на добивите “никола Пушкаров” 
с ръководител л. райков (Отчет…, 1980) установяват повишени съдържания 
на мед, цинк и олово в почвите в долината на р. Огоста в горното и средното 
й течение от гр. Чипровци до с. Кобиляк. едромащабна площна картировка на 
съдържанието на тежки метали и металоиди в почвите в горното течение на 
реката е направена в средата на 90-те години на ХХ век във връзка с възстано-
вяване на собствеността върху земята (Отчет…, 1994). резултатите разкриват 
много високи концентрации на арсен, както и повишени нива на олово, мед, 
цинк и кадмий в почвите на заливната тераса. данни за повишени съдържания 
на тежки метали и арсен в почвите от долното течение на реката се докладват 
от Bird et al. (2010b) и Stoyanova et al. (2018, 2019), но те се отнасят за единични 
почвени проби и не дават подробна представа за пространственото разпределе-
ние на потенциално токсичните елементи в тази част от долината на р. Огоста.

Целта на настоящата публикация е да се установи обхватът на замърсяване 
с арсен на почвите в долината на р. Огоста в нейното долно течение между села-
та Бели брод и манастирище чрез прилагане на вероятностния модел MaxEnt, 
който използва метода на максималната ентропия и алгоритъм за самообучение.

метОдиКа на изСледВанетО

раЙОн на изСледВане

районът на изследване обхваща част от долината на р. Огоста между селата 
Бели Брод и манастирище. разположен е в западната част на дунавската равни-
на между 23º33’–23º39’ и. д. и 43º31’– 43º36’ с. ш. (фиг. 1). заема площ от 986,26 
ha със среден наклон 3,2о и средна надморска височина 58,24 m. долинният 
участък попада в административните граници на областите монтана и Враца и 
включва части от територията на общините Бойчиновци и Хайредин. 

Още от древността горното поречие на р. Огоста е подложено на въз-
действието на рудодобива, за което свидетелстват редица историко-географски 

2 Проблеми на географията, 3–4/2022 г. 
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и статистически материали (милев и др., 1996; годишен доклад…, 1973). Про-
мишлен добив и обогатяване на оловно-сребърна, златосъдържаща и желязна 
руда е извършван в района на гр. Чипровци и с. говежда през втората половина 
на ХХ век. През пролетта на 1964 г. след авария от хвостохранилището „мечи 
дол“ в р. Огоста изтича отпадък от 100 000 m3, богат на арсен и тежки мета-
ли (Отчет за изпълнение на проучвателни работи…., 1994; Kotsev et al., 2015). 
В периода 1964–1979 г. отпадъкът от обогатителните фабрики на минно-обо-
гатителния комбинат „Христо михайлов” в района на гр. Чипровци постъпва 
направо в реката. Продължителното антропогенно въздействие, съчетано със 
заустването на фино смлени минни отпадъци в реката през периода на най-ак-
тивен рудодобив, създава предпоставки за замърсяване с арсен и тежки метали 
на алувиланите почви в долината на р. Огоста, включително и в изследвания 
участък. В неговия обхват не са установени източници на потенциално токсич-
ни елементи, които биха могли да повлияят съществено върху съдържанието на 
арсен в почвата на долината.

ПОлеВи и лаБОратОрни метОди

В периода 14-16 октомври 2020 г. са събрани 105 почвените проби от ра-
йона на изследване, които са изсушени, пресяти и таблетирани в лаборатори-
ята по ландшафтна екология към ниггг – Бан. Почвената фракция <2 mm е 

Фиг. 1. район на изследване
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стрита с планетарна топкова мелница и от фино смления материал са изготве-
ни таблети.  Съдържанието на набор от тежки метали и металоиди в таблети-
те, включително и арсен, е определено с помощта на рентгенофлуоресцентен 
(XRF) анализ.

мОделиране на ПрОСтранСтВенОтО разПределение 
на СъдърЖаниетО на арСен В ПОЧВите

моделирането на пространственото разпределение на съдържанието на 
арсен в почвите на заливната тераса на р. Огоста между селата Бели брод и 
манастирище е извършено с помощта на софтуера Maximum Entropy Species 
Distribution Modeling (MaxEnt), Version 3.4.4 (Phillips et al., 2006). резултатите 
от моделите са визуализирани със  софтуерния продукт ArcGIS 10.6.1 на ESRI. 
моделът MaxEnt е разработен за определяне на географското разпространение 
на биологични видове, като се основава на техните екологични изисквания към 
заобикалящата ги среда. Подобно на останалите модели за разпространение на 
видовете, MaxEnt изготвя прогноза на вероятността за наличие на дадения вид 
на определена територия. тази вероятност е относителна и се определя чрез 
сравнение на условията в местата с наличие на вида спрямо останалите участъ-
ци в изследвания район. Концепцията на модела позволява да бъде прилаган за 
установяване на обхвата на географски явления и обекти, вкл. на почви с опре-
делени концентрации на потенциално токсични елементи. за подобно приложе-
ние на модели от типа на MaxEnt е необходимо да се изследва достатъчно тесен 
диапазон от величината на моделираната променлива, така че стойностите в 
него да отговарят на относително еднородни природни условия. По този начин 
всяка група стойности ще се отнася към условията в изследваната територия 
като отделен биологичен вид към неговата среда на обитаване.

Показатели. изборът на показатели, които описват разпределението на ар-
сена в алувиалните почви на долинното дъно, е съобразен с основния фактор за 
тяхното замърсяване – заливане от р. Огоста и отлагане на наслаги с повишени 
съдържания на потенциално токсични елементи. Връзката между формите на 
релефа в заливните речни тераси и акумулацията на тежки метали в състава на 
речните наноси е установена в редица проучвания и е залегнала в основата на 
геоморфолого-геохимичния подход за изследване на замърсяването на речните 
долини от минно-добивната дейност (маcklin et al., 2006). за тази цел авторите 
препоръчват предиктори като относително превишение на терена над реката 
и отстояние от реката, към които добавят и други показатели. Пълният им на-
бор обхваща следните 5 параметъра: 1. относително превишение на терена над 
реката (m_vdcn); 2. отстояние от р. Огоста (m_distance); 3. наклон на склона 
(m_slope); 4. земно покритие (m_clc_18); 5. морфографски единици на релефа 
(m_gmu).

растерният слой с относителното превишение на терена над реката 
(Vertical Distance to Channel Network - VDCN) е съставен с помощта на GRASS 
GIS модула r.lake, внедрен в QGIS (Tcherkezova, 2021). Слоят отстояние от р. 
Огоста е съставен в ArcMap с ArcToolbox tool – Spatial Analyst Tools – Distance 
– Euclidean Distance. Наклонът на склона е изчислен в ArcMap с ArcToolbox 
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tool – Spatial Analyst Tools – Surface – Slope от цифров модел на терена с разде-
лителна способност 1x1 m. за създаване на слоя земно покритие са използва-
ни векторни данни от КОрине земно покритие 2018 – република България”/
Corine Land Cover (CLC).

Морфографските единици са определени чрез класификация на стой-
ностите на относителното превишение на терена над реката във всеки пиксел 
от растерния слой с размери 1х1 m. Първата стъпка включва създаване на ecd.
file с инструмента ArcToolbox tool – Spatial Analyst Tools – Segmentation and 
Classification – Train ISO Cluster Classifier. Във втората стъпка се извършава 
класификация на вертикалното превишение с инструмента ArcToolbox – Spatial 
Analyst Tools – Segmentation and Classification – Classify Raster. В резултат от 
класификацията се очертават морфографски нива в долинното дъно, чийто ге-
незис свързваме с периодичните всичания на главната река и последващите ги 
периоди на преобладаваща странична ерозия през кватернера. Определени са 
шест основни морфографски нива, най-ниското от които е развито на височина 
до 1 m над реката. над него последвано се редуват терасни нива в интервалите 
2-3 m, 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m и 8-11 m. С помощта на морфографските единици се 
постига обобщаване на детайлните данни за вертикалното превишение, с което 
се цели подобряване на модела предвид ограничения брой почвени проби, из-
ползвани в моделирането.

Групиране на стойностите на арсена. В моделирането са използвани съ-
държанията на арсен в повърхностния почвен хоризонт (0-20 cm) на 105 пункта 
в района на изследване. те са разделени в три групи според нормите за макси-
мално допустима концентрация (25 mg/kg) и интервенционна концентрация на 
арсен (90 mg/kg) в почвите на обработваеми земи и постоянни тревни площи, 
определени в наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържа-
ние на вредни вещества в почвите. използваните групи имат следните гранични 
стойности за съдържание на As [mg/kg]: група 1: (0–25] – 59 пункта; група 2: 
(25–90] – 15 пункта; група 3: (>90) – 31 пункта.

за всяка група се извършва отделно моделиране с MaxEnt, като се използва 
посоченият по-горе набор от предиктори.

Настройки на модела. моделът MaxEnt предлага четири типа формат на 
крайните резултати (Gloglog, Logistic, Cumulative, Raw), от които за целите на 
изследването е избран логистичният тип (logistic results). той се интерпрети-
ра като вероятност за наличие на арсена със стойност от 0 до 1. изборът на 
контролна извадка от пробите за валидиране на модела е извършен по метода 
bootstrap поради малкия брой пунктове в в посочените по-горе групи. Крайните 
резултати представляват усреднените стойности от 10 завъртания (replicates) на 
модела.

резултати  и диСКуСия

Оценката на резултатите на модела е извършена по следните два крите-
рия: стойност на статистическия показател площ под ROC кривата – AUC (area 
under the relative operating characteristic curve) и географската логичност на по-
лучените резултати. 
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По отношение на AUC няма общоприети прагове за оценка и в това из-
следване са приети посочените от Araújo et al. (2005). Според авторите моде-
лът може да се приеме като много добър при AUC>0,90, добър при AUC>0,80, 
задоволителен при AUC>0,70, лош при AUС>0,60 и като незадоволителен при 
AUC>0,50. за оценка на модела използваме AUC, който е изчислен за контрол-
ните пунктове и в текста е означен като AUCtest. 

Под географска логичност на резултатите разбираме липса на противоре-
чие между полученото пространствено разпределение на моделираната про-
менлива и факторите и условията, които я определят. 

груПа 1. ВерОятнОСт за КОнЦентраЦии на As (0-25] mg/kg 
В ПОЧВите на дОлиннОтО дънО 

Съдържанията на арсен в почвените проби от група 1 варират в интервала 
5,4–25,0 mg/kg при средна стойност (медиана) 18,0 mg/kg и трети квартил (Q3) 
20,6 mg/kg. Преобладаващият дял от пробите попадат в морфографски нива с 
превишение над реката 5-10 m (69,5 %), но част от пунктовете се намират в 
морфографски нива с превишение 3-5 m (30,5 %).

моделът на група 1 (0-25] mg/kg се характеризира със стойност на AUC – 
0,798 (фиг. 2). Валидирането на модела с контролните пунктове постига много 
близка стойност на AUCtest  0,793, която определя модела за първа група като 
задоволителен, граничещ с добър.

Фиг. 2. усреднена ROC (relative operating characteristic) крива за калибрирания 
модел на група 1
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мaxEnt моделът предоставя информация за приноса на всяка от използва-
ните променливи за неговото представяне. Оценката на приноса, наименувана 
в модела като пермутационна важност (permutation importance), се изчислява 
въз основа на промяната в аUC вследствие на размяна на случаен принцип на 
стойностите на променливата в пунктовете за обучение. тези пунктове включ-
ват както точките на пробонабиране, така и 10 000 пиксела от слоя на предикто-
ра, избрани от програмата също на случаен принцип. Колкото повече намалява 
аUC след размяната, толкова по-голямо е влиянието на предиктора върху мо-
дела. Пространственото разпределение на концентрациите на арсен (0-25] mg/
kg зависи в най-голяма степен от показателите отстояние от реката и наклон на 
склона, следвани от превишението над речното легло (табл. 1). най-малък при-
нос за модела имат морфографските единици на релефа и земното покритие.

значението на отделните променливи за представянето на модела може да 
бъде оценено и с помощта на теста Jackknife. При него се изчисляват няколко 
варианта на модела с последователно отпадане на един от предикторите и мо-
делиране с останалите променливи. Оценката на тези варианти е показана със 
светлосин цвят на фиг. 3 (приложение). Освен тях, програмата създава модели 
с всяка променлива поотделно, които са представени с тъмносин цвят. С червен 
цвят е обозначен моделът с всички предиктори. Потвърждава се най-голямо-
то значение на показателя отстояние от реката, който обяснява в най-голя-
ма степен разпределението на пунктовете с концентрация на арсен в почвата 
под максимално допустимата концентрация. тестът показва малък принос на 
морфографските единици, наклона на склона и вертикалното превишение над 
реката. Отпадането от модела на отстоянието от реката, наклона на склона или 
земното покритие води до най-значимо намаляване на неговата точност. това е 
индикатор, че голяма част от информацията в тези показатели не се съдържа в 
останалите предиктори. В същото време вероятностната прогноза почти не се 
влошава при отпадане на вертикалното превишение, което явно не носи нова 
информация за модела в сравнение с другите променливи.

разглежданата територия е разделена на четири класа според вероятността 
за установяване в почвата на концентрации на As <25 mg/kg (фиг. 4 – приложе-
ние). Първият клас с вероятност 0-25% обхваща площ от 546,1863 ha (55,38% 

т а б л и ц а 1
Оценка на относителния принос на променливите към модела на група 1

Показател Код Относителен принос (%)

Отстояние от р. Огоста m_distance 37,8

наклон на склона m_slope 26,1

Относително превишение на терена 
над реката

m_vdcn 18,2

земно покритие m_clc_18 11,3

морфографски единици на релефа m_gmu 6,6
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от територията), вторият клас с вероятност 25-50% включва 251,2058 ha 
(25,47%), третият клас с вероятност 50-75% се установява на площ от 130,3957 
ha (13,22%), а четвъртият с вероятност 75-100% покрива 58,4187 ha (5,93%). 
териториите с вероятност >50% за концентрация на As (0-25] mg/kg в почвите 
на заливната тераса са характерни за периферята на долинното дъно, където 
превишението над реката е най-високо. тези части от долината не са заливани 
от реката, в тях не са отлагани замърсени наноси и това е причина съдържани-
ята на арсен в почвата да имат естетствен характер без да надхвърлят пределно 
допустимия праг. 

груПа 2. ВерОятнОСт за КОнЦентраЦии на As (25-90] mg/kg 
В ПОЧВите на дОлиннОтО дънО 

Съдържанията на арсен в почвените проби от втората група варират в ин-
тервала 26,6–88,0 mg/kg при медиана 36,4 mg/kg и трети квартил (Q3) 60,4 mg/
kg. По-голямата част от пробите на групата попадат в морфографски нива с 
превишение над реката 4-6 m (66,6 %), следвани от нивото, което се разполага 
на 5-6 m над речното легло (26,6 %). 

моделът на втората група (25-90] mg/kg се характеризира със стойност на 
AUC 0,808 (фиг. 5). Въз основа на AUCtest 0,741 моделът за дадената група се 
оценява като задоволителен.

Фиг. 5. усреднена ROC (relative operating characteristic) крива за калибрирания 
модел на група 2
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най-голямо значение за модела на група 2 има наклонът на терена, след-
ван от земното покритие с почти трикратно по-малък принос. Отстоянието от 
реката е от най-малка полза за изготвяне на вероятностната прогноза (табл. 2). 
Както и в предходната група, морфографските нива на терена обясняват в слаба 
степен разпределението на концентрациите на арсен (25-90] mg/kg. 

тестът Jackknife потвърждава водещата роля на показателя наклон на скло-
на, но извежда на второ място морфографските нива в приноса им към модела 
за група 2 (фиг. 6 – приложение). моделите, които са съставени само с една 
от тези две променливи, имат най-голяма точност, докато вероятностната про-
гноза само с отстоянието от реката или със земното покритие е много неточна. 
моделите без участие на наклона на терена и морфографските единици силно 
влошават представянето си, което потвърждава информативността на двата по-
казателя за условията, в които има голяма вероятност съдържанията на арсен в 
почвата да попадат в интервала (25-90] mg/kg.

Първият клас с вероятност 0-25 % за съдържание на As (25-90] mg/kg в 
почвата обхваща площ от 638,53 ha (64,74 % от територията), вторият клас с 
вероятност 25-50 % се установява на площ 208,43 ha (21,13 %), третият клас с 
вероятност 50-75 % заема 106,90 ha (10,84 %), а четвъртият с вероятност 75-100 
% покрива 32,4 ha (3,29 %). териториите с класове вероятност над 50 % са ха-
рактерни за терасните нива с превишение над реката между 4 и 6 метра, които 
заемат предимно междинните участъци между реката и долинните склонове 
(фиг. 7 – приложение).

груПа 3. ВерОятнОСт за КОнЦентраЦии на As >90 mg/kg 
В ПОЧВите на дОлиннОтО дънО 

Съдържанията на арсен в почвените проби от третата група варират в 
интервала 93,2–2488,0 mg/kg при медиана 436,9 mg/kg и трети квартил (Q3) 
1039,5 mg/kg. групата е свойствена за морфографските нива с превишение над 
реката 0–4 m, където се разполагат (67,7 %) от пунктовете. По-малък дял проби 
(32,3%) се установяват в по-високите части на долинното дъно с превишения 
4-6 m. 

т а б л и ц а 2
Оценка на относителния принос на променливите към модела на група 2

Показател Код Относителен принос (%)

наклон на склона m_slope 57,7

земно покритие m_clc_18 19,8

Относително превишение на терена 
над реката

m_vdcn 12

морфографски единици на релефа m_gmu 8,6

Отстояние от р. Огоста m_distance 1,8
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Стойността на AUC за модела на група 3 (>90) mg/kg е 0,874, а на AUCtest  е 
0,832, което го определя като добър (фиг. 6). 

най-голям принос към модела имат отстоянието от реката и относителното 
превишение на терена над нейното легло (табл. 3). многократно по-малко е 
значението на останалите три показателя. 

тъмносините барове на фигурата с резултатите от теста Jackknife покават 
най-добро представяне на моделите, съставени с отстоянието от реката или с 
относителното превишение, които имат и най-висока пермутационна оценка в 
група 3 (фиг. 9 –приложение). до тях се доближава представянето на модела, 
който ползва морфографските единици. Съдейки по разликата между предста-

Фиг. 8. усреднена ROC (relative operating characteristic) крива за калибрирания 
модел на група 3

т а б л и ц а 3
Оценка на относителния принос на променливите към модела на група 3

Показател Код Относителен принос [%]

Относително превишение на терена 
над реката

m_vdcn 52,4

Отстояние от р. Огоста m_distance 33,6

наклон на склона m_slope 8,0

земно покритие m_clc_18 4,0

морфографски единици на релефа m_gmu 2,0
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вянето на модела с всички променливи и с отпадане на някоя от тях, най-много 
уникална информация съдържа променливата отстояние от реката, при която 
разликата между светлосиния и червения бар е най-голяма.  Прави впечатление 
минималното влошаване на моделите, които не включват някой от показателите 
вертикално превишение или морфографски единици. тъй като терасните нива 
са определени чрез класификация на относителното превишение спрямо река-
та, възможно е двата предиктора да споделят обща информация и липсата на 
някой от тях да не се отразява съществено на модела.

на фиг. 10 (приложение) е представено пространственото разпределение 
на вероятността за концентрации на As в почвите на заливната тераса >90 mg/
kg. Класът с вероятност 0–25 % обхваща площ от 778,39 ha (78,92 % от тери-
торията), вторият клас с вероятност 25–50% заема 131,81 ha (13,36 %), третият 
клас с вероятност 50–75% покрива 19,11 ha (1,94 %), а четвъртият с вероятност 
75–100 % се установява на площ от 56,95 ha (5,77 %). Прави впечатление ком-
пактното разположение на почвите, в които вероятността за наличие на арсен в 
концентрация >90 mg/kg е над 25 %.

липсата на широка зона с вероятност 25–50 % показва, че моделът ясно 
разграничава ареала на силно замърсените земи.  те се разполагат в най-ниски-
те участъци покай реката с превишение до 4 m над нейното легло. Периодично-
то им заливане от реката е довело до отлагане на речни наслаги, смесени с отпа-
дък от флотацията на рудите в горното поречие на р. Огоста, и до повишаване 
на концентрацията на арсен в почвата.

заКлЮЧение

доколкото ни е известно, това изследване прилага за първи път модела 
MaxEnt за вероятностно моделиране на обхвата на почви с определена степен 
на замърсяване с потенциално токсични елементи, какъвто е арсенът. Валиди-
рането на съставените модели за разпространението на почви с концентрация 
на арсен (0-25] mg/kg, (25-90] mg/kg и >90 mg/kg в изследваната част от доли-
ната на р. Огоста ги определя като добри и задоволителни дори при малък брой 
пунктове на пробонабиране. Оценката е направена въз основа на показателя 
AUCtest, чиито стойности варират в границите на 0,741–0,832 за отделните моде-
ли. резултатите от изследването показват приложимостта на MaxEnt за разкри-
ване на ареалите на разпространение на тежки метали и металоиди в алувиални 
почви, замърсени с минни отпадъци чрез речни разливи. Пространственото раз-
пределение на вероятността за наличие на почви с ниски или високи нива на ар-
сен се съгласува добре с факторите и условията за акумулация на речни наноси 
в заливната тераса. различни съчетания от използваните променливи обясняват 
пространственото разпределение на почвите с различна степен на замърсяване. 
С най-голямо значение за разпространението на почви с ниски съдържания на 
арсен са отстоянието от реката и наклона на терена, докато силно замърсените 
участъци са тясно свързани със съчетанието между относителното превишение 
на терена над речното легло и отстоянието от реката. резултатите разкриват ос-
новните закономерности в разпределението на арсена в почвите на долинното 
дъно. Концентрациите на елемента намаляват с отдалечаване от главната река 
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и с увеличаване на превишението над нея, което е свързано с намаляване на 
честота на заливане и по-малкото количество на отложените замърсени речни 
наноси. Стойности на арсена >90 mg/kg е най-вероятно да бъдат установени в 
ниски, често заливани участъци покрай реката, докато съдържания <25 mg/kg 
могат да се очакват най-вече във високите и по-периферни части на долинното 
дъно. макар че изследваният участък от долината на р. Огоста е на повече от 80 
km от чипровските рудници, почвите в него са силно повлияни от техногеохи-
мичното въздействие на минно-добивната дейност. При вероятност за наличие 
над 50 % почвите с концентрация на арсен над интервенционната му стойност 
от 90 mg/kg заемат площ над 76 ha, или близо 8 % от долинното дъно. установе-
ният обхват и степен на замърсяването и привързаността му към ниските терас-
ни нива ни дават  основание да считаме, че долината на р. Огоста е засегната от 
рудодобива по цялото си протежение от гр. Чипровци до р. дунав. 
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Фиг. 3. Jackknife тест за оценка на приноса на променливите 
за модела на група 1

Фиг. 4. Вероятност за концентрации на As (0-25] mg/kg в почвите на долинното дъно



Фиг. 6.  Jackknife тест за оценка на приноса на променливите 
за модела на група 2 
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Фиг. 10. Вероятност за концентрации на As >90 mg/kg в почвите на долинното дъно

Фиг. 9. Jackknife тест за оценка на приноса на променливите 
за модела на група 3 




