БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2020 • Sofia

ТЕЖКИ МЕТАЛИ В ПОЧВИТЕ В ГОРНАТА ЧАСТ
ОТ БАСЕЙНА НА РЕКА КАЛНИЦА (КЕРМЕНСКО БЛАТО)
Румен Пенин1
DOI: https://doi.org/10.35101/prg-2020.1-2.8
На основата на проведеното теренно проучване в горната част от басейна на р.
Калница (Керменско блато) са изследвани съдържанията и разпределението на 7 микроелемента (Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, Cr) в почвите на района. Изследванията са направени
във връзка с организaцията на мониторинга на природната среда в районите, през които
преминава автомагистрала „Тракия“. Проучени са общото съдържание на микроелементите, както и тяхната радиална миграция в почвените профили на преобладаващия
почвен тип ливадни смолници.
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HEAVY METALS IN THE SOILS OF THE UPPER KALNITSA RIVER BASIN
(THE KERMEN MARSH)
Rumen Penin
Abstract: The content of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Co, and Cr) in Gleyic
vertisols and in Chromic luvisols has been researched on the basis of a conducted geographical
survey in the Upper Kalnitsa River Basin (the Kermen Marsh), South East Bulgaria. The
research facilitates potential environmental monitoring in the area of newly built Trakia
motorway. Soil samples are collected from the landscapes in the marsh area as well as from
the surrounding hills. A standard methodology has been applied to the samples and the total
content of the researched microelements has been identified in a laboratory with atomic
absorption spectrometry . A comparative analysis has been made between the heavy metals
content in the soils of the researched area towards the soils in the world, in Europe, in Bulgaria
(natural background landscapes and contaminated landscapes), and in the neighboring territory
of Starozagorsko Pole (East Upper Thracian Plain) which has similar natural conditions for
soil formation. The elements Ni and Co, and to some extent Zn and Mn, are contrasting
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elements in the radial distribution of microelement in the soil profile. The analysis shows low
concentration of heavy metals in the soils at all. That is why it could be reasonably considered
as a natural background territory. The researched area is an appropriate territory for future
environmental monitoring and antropogenization assessment of the geochemical impact of
the Trakia motorway on the landscapes in this part of Bulgaria.
Keywords: heavy metals, geochemistry, soil, vertisols, river basin, environmental
monitoring

Увод
Почвено-геохимичното проучване е проведено в горната част от басейна
на р. Калница, където се намира един от старите заблатени райони източно от
гр. Кермен. Изследванията ни са свързани със спасителното комплексно археологическо проучване в този район, ръководено от доц. д-р Красимир Ников,
Национален археологически институт с музей към БАН. Те са направени във
връзка със строящата се и преминаваща през района магистрала „Тракия“. От
гледна точка на бъдещата организация на мониторинга на природната среда в
териториите, през които преминава магистралата, е необходимо да се направи
почвено-геохимично изследване с цел да се провери степента на техногеохимично въздействие върху този важен природен компонент, каквато е почвата.
Целта е установяването на общото съдържание на тежките метали в почвената
покривка, което е важна част от предмониторинговите проучвания (Геохимия...,
1988; Глазовская, Касимов, 1989). Почвата, явяваща се „център“ на ландшафта,
дава възможност да се разкрият миграцията и диференциацията на проучваните тежки метали. Повторно изследване на съдържанията на микроелементите
през период от няколко години показва степента на постъпване и концентрацията им в почвената покривка в непосредствена близост до магистралата. Подобни проучвания са направени в района на транспортен възел Стара Загора и
трасето на магистралата при отклонението при гр. Нова Загора (Желев, 2016,
2017), както и в района на Ихтиман (Пенин и кол., 2013). Така се създават 4
полигона, в които може да се проследява техногеогхимичното натоварване от
страна на силния транспортен трафик по автомагистрала „Тракия“.
Обект на изследване
Проучванията обхващат район от горната част от басейна на р. Калница (дължина 72 km и площ 577 km²). Изследването е проведено на територия
(42°30‘12“ с.ш., 26°18‘7“ и.д.), разположена източно от гр. Кермен по пътя за
с. Скобелево и обхващаща район с явни следи от заблатявания, унаследени от
старите плиоценски езерни басейни, развити в тази част на Горнотракийската
низина.
В морфографско отношение територията се отнася към ридово-хълмистия
тип релеф. Тя представлява преход от подножието на южно разположения хълм
(Крайния баир – 231,7 m) с телекомуникационната кула към дъното на съвре128

менно междуридово понижение. То се характеризира с редица заблатени участъци. Част от тях са превърнати в действащи рибарници, а други присъстват
по цялото дъно на съвременното поле. Тук се е разполагало Керменското блато. Районът е обграден от моноклинални неголеми ридове северно и южно от
Кермен, изградени от сенонски мергели и пясъчници (Физическа география на
България, 1966, с. 147-149). Геоложката основа и геоморфоложките особености
на района кореспондират с тези на Тунджанското структурно понижение (Ангелова и др., 1991; Алексиев, Вапцаров, 1994; Начев, Димитров, 2015; Начев,
2018). Средната надморска височина на изследвания обект е около 150 m.
През 50-те години на ХХ в. в тази част от басейна на р. Калница са проведени активни дренажни мероприятия – изкопани са канали, отводняващи
района в посока юг. Част от каналите са затлачени и неизползваеми, а територията с високо ниво на подпочвените води се маркира от развитата в тях блатна растителност, представена предимно от някои видове папур (род Typha),
тръстика (род Phragmites), ливадна власатка (Festuca pratensis), сололюбив
изворник (род Puccinellia) и др. В източната част на проучвания район е разположен старият язовир на с. Скобелево, който практически не се използва и
е в процес на еутрофикация – напреднал стадий на заблатяване, фиксирано от
буйно развитата блатна растителност и много орграниченото по площ водно
огледало. Тополовите насаждения около язовира, целящи осушаване на района,
са почти напълно изсечени. По билото, склоновете и подножията на обграждащите хълмове растителността е по-сухолюбива, представена от съобщества
на драката (Paliurus spina-christi), няколко вида власатки (род Festuca), детелина (род Trifolium), цикория (Cichorium intybus), грамотрън (род Ononis) и др.
Предполага се, че в миналото тук са били широко разпространени халофитни
ценози, като след отводняване и пресушаване на пролетните разливи в част от
района почвата е била „разсолена” и халофитните ценози са или изчезнали, или
силно са се изменили (Червена книга - E.).
В палеогеографско отношение районът е представлявал част от обширното
плиоценско пресноводно езеро в обсега на Горнотракийската низина, където
околните Светиилийски възвишения са били острови. След неговото отдръпване започва образуването на съвременните ландшафти в условия на преовлажнение и плитко залягане на подпочвените води, чиито водоупор се явяват плиоценските седименти и глини. Осезателно е присъствието на изветрял делувиален материал, пренесен от околните хълмове, изградени предимно от сенонски
мергели и варовици. От континенталните типове наслаги тук са разпространени елувиално-делувиалните (чакълесто-песъчливи).
Районът е унаследил тенденцията на заблатяване, започнала още с отдръпването на езерото, за което говорят и съвременните вертикални движения на
земната кора тук. В ска́лата на изобатите той попада между 0 и 1 mm/год. В
резултат се затруднява развитието на естествените процеси на осушаване на
територията, което е наложило и изграждането на мрежата от отводнителни
канали с дължина няколко километра.
В геоморфоложката карта на България (Атлас НБР, 1973) районът се отнася
към акумулационните типове релеф: алувиални и алувиално-пролувиални акумулационни равнини с подложка от плиоцен.
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В почвено-географско отношение територията на проучване се отнася към
Южнобългарската ксеротермална зона, Среднобългарската подзона на канелени горски почви и смолници, Тракийско-Тунджанска провинция, Източен Тракийски район. Преобладаващият почвен тип тук са смолниците и техни подтипове с различен характер на проява. Типични са и за стари плиоценски езерни
басейни, седиментите на които са обогатени с монтморилонитови глинести минерали и карбонати.
Теренните проучвания попадат в район с глееви ливадни смолници (Gleyic
vertisols) и слабоизлужени и излужени канелени горски почви (Chromic luvisols)
(Почвена карта на България М 1: 200 000, 1956). Ливадните смолници нямат
голямо разпространение в Южна България. Почвената реакция в района е от
слабо алкална до неутрална (Ph 7–7,5–8).
Проучванията на смолниците (черноземен смолник) показват, че те са с
ясно изразен черен до смолисто черен цвят и наличие на редукционна обстановка при кисела до неутрална среда (рН 5,5–7). Те се срещат на места с подходяща хидроложка обстановка – наличие на високо ниво на подпочвените води.
Такава е обстановката в заливните тераси на бавнотечащите реки, като например Калница и Сазлийка. Установено е, че дебелината на почвата тук достига до
2 m (Panayotova et al., 2010; Панайотова и др., 2012).
Направените археологически изкопи дават възможността пряко да се изследват типични почвени профили на смолниците в района. Процесът на почвообразуването на този тип е хидроморфен, т.е. тяхното формиране е свързано
с отводняването на плиоценските водни басейни по тези места. Плиоценските
наноси са глинести, с високо съдържание на монтморилонитова глина, а релефът е бил низинно-равнинен и отцеждането на тези материали е било много
бавно. Това е причината тук да се е развивала първоначално буйна ливадна и
ливадно-блатна растителност, която е причина за формирането на мощен хумусно-акумулативен хоризонт. При изсъхване се образуват пукнатини с дълбочина над 50 cm и широчина повече от 1–2 cm. При тях особено силно е влиянето
на високото ниво на подпочвените води. В средните и долните части на почвените профили се наблюдава ясно изразен глеев хоризонт с различна мощност
(20–50 cm).
Смолниците в района постепенно преминават към слабоизлужени и излужени канелени горски почви, характерни за околните територии. В подножията
и склоновете на хълмовете (транселувиални и елувиално-акумулативни ландшафти) почвообразувателните процеси са се развивали в значително по-сухи условия и в тях много по-силно е влиянието на местните литогеохимични условия.
Поради наличието на голямо количество хумус смолниците са сред плодородните почви и още от дълбока древност са били обработвани. Разположението им в негативни форми на релефа и наличието на вода в непосредствена
близост е позволявало и тяхното напояване в периоди на засушаване. Те са особено подходящи за отглеждането на зърнени култури. В процеса на направените археологически проучвания в района е установена стопанска дейност, която
се свързва с късната бронзова и желязната епоха, както и някои наземни структури, които се свързват със средновековния период (Ников, Стоянова, Стоицов,
2008; Ников, Стоицов, Йоргова, 2010).
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Методи на изследване
По време на теренните изследвания са събрани 17 почвени проби от района
на проучване, обхващащи както радиални почвени профили, така и контролни
точки от почвената покривка в относително слабо засегнати от антропогенната
дейност територии. За целта на изследването събраните проби са изсушени,
квартовани, стрити в порцеланов хаван и пресети през сита с размер 63 µm (за
анализ на микроелементния им състав) и 2 mm (за анализ на рН). Анализирани
са общите съдържания на микроелементите Cu, Pb, Co, Zn, Mn, Ni, Cr. Химичните анализи на почвените проби са извършени в Лабораторията по геохимия
на ГГФ на СУ след изгаряне при 500 °С и пълно последователно разтваряне със
смес от киселините HСlO4, HF и НCl. Съдържанията на тежки метали в получените разтвори са анализирани по метода на атомно-абсорбционната спектрометрия на апарат Perkin-Elmer 3030.
Методологичната база на геохимията на ландшафтите е системният подход (Перельман, 1975; Пенин, 1989). Основите му са във вид на взаимосвързан
анализ на химичния състав на компонентите на ландшафта и връзките между
самите ландшафти. Почвата заема водещо място като „център“ на ландшафта,
отразяващ процесите в него. При анализите на природните обекти, включително и почвите, се използват различни показатели за определяне на връзките и
съотношенията между наличието на разнообразни химични елементи в природните обекти.
Съдържанието на химичните елементи в различните типове скали на
земната кора обикновено се отличава от кларка в литосферата. Тази разлика
се изразява количествено чрез понятието „кларк на концентрация” (КК). Той
представлява отношението между съдържанието на даден елемент в определен
природен обект (Сi) (почвен хоризонт, изветрителна кора, растителност, повърхностни води и др.) и кларка на същия елемент в литосферата (К): KK ≥ 1.
Тази величина винаги е по-голяма от 1 и ако КК = 1, то съдържанието на елемента в обекта е равно на съдържанието му в литосферата. Когато Сi е с ниски
стойности, се използва показателят „кларк на разсейване” (КР). Той показва
колко пъти кларкът превишава съдържанието на елемента в изследвания обект:
КР ≥1.
Показателите КК и КР са използвани при изготвянето на интерпретацията
и анализа на геохимичните спектри на почвите, взети при теренната работа в
района от горната част от басейна на р. Калница (Керменското блато).
При разкриване на радиалната диференциация на микроелементите в почвения профил се използва т.нар. коефициент R, който отразява разпределението
на елементите във вертикалния профил на почвите (Авессаломова, 1987). Той
показва съотношението между съдържанията на микроелементите в почвените
хоризонти по отношение на съдържанията им в най-ниско разположения хоризонт или основната скала, който се приема за 1. При стойности на R>1 се
наблюдава по-висока концентрация на елемента в съответния хоризонт спрямо
най-ниско разположения хоризонт и обратно – при стойности на R<1 микроелементът се съдържа само в определена степен.
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Настоящата статия е продължение на поредица ланшдшафтно-геохимични
изследвания в райони с наличие на хидроморфни ландшафти, което позволява
сравнителен анализ на получените резултати. Подобни ландшафтно-геохимични проучвания са правени в територии на преминаване на основни пътни артерии в района на Видин мост и източната част на Златишко-Пирдопската котловина (Пенин, Тановска, 2003; Пенин, Николова, 2000), както и на АМ „Тракия“
в района на Ихтиман (Пенин и др., 2013) и на Старозагорското поле (Желев,
2013; 2017).
Резултати и анализ
Получените резултати от геохимичния анализ за съдържанията на микроелементите в района от горното течение на р. Калница (Керменското блато) са
представени в табл. 1. С координати е определено местоположението на събраните за анализ почвени проби. Указаните дълбочини в cm фиксират дълбочината, от която е взета пробата.

Таблица 1
Съдържание на тежки метали в почвите от района на Керменското блато (mg/kg)
№ Проба

МестополоCu Zn Pb Mn Ni Co Cr
жение

1

Профил 1
Орница – профил, запад А1 0-10 cm, 42°30‘05“N 20 79 25 328 56 10 72
ливадни смолници
26°16‘33“E

2

Орница – профил, запад А1-В1
10-25 cm, ливадни смолници

42°30‘05“N
23 205 19 549 21 11 69
26°16‘33“Е

3

Орница – профил, запад В1-В2
25-50 cm, ливадни смолници

42°30‘05“N
30 82 23 255 36
26°16‘33“Е

7

65

4

Орница – профил, запад В2-С
50-105 cm, ливадни смолници

42°30‘05“N
18 175 21 191 10
26°16‘33“Е

6

41

5

Контр. проба – орница - 0-10 cm,
ливадни смолници

42°29‘54“N
22 193 31 345 20 12 69
26°16‘53“Е

6

Контр. проба 0-10 cm (глинест хоризонт-заблатен участък), ливадни
смолници

42°30‘09“N
21 198 10 549 126 14 69
26°17‘12“E

7

Контр. проба – орница 0-10 cm
(южно от пътя), ливадни смолници

42°29‘12“N
28 79 23 360 21 12 70
26°16‘48“E
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8

Контр. проба – орница 0-10 cm
(150 m северно от пътя), ливадни
смолници

9

Контр. проба – 0-10 cm (до канала), 42°30‘12“N
26 71 12 451 28 10 65
ливадни смолници
26°17‘53“E

10

Контр. проба – орница 0-10 cm
(до канала), ливадни смолници

Контр. проба – пасище, 0-10 cm
11 (склон 150 m източно от малка
могила), канелена почва

42°29‘56“N
27 76
26°17‘33“E

42°30‘05“N
36 81
26°18‘09“E

8

8

354 225 11 72

479 17

8

59

42°29‘25“N
36 143 19 982 30 10 76
26°16‘35“E

Контр. проба – пасище, 0-5 cm (чим
42°29‘29“N
12 след пожар), ливадни смолници
41 88 19 1172 28 12 64
26°16‘16“E
Профил 2
13 Пасище – А1 0-5 cm, ливадни
смолници

42°30‘04“N
29 96 16 512 27
26°17‘37“E

5

76

428 161 3

74

14

Пасище – профил А1-А2 5-20 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
23 75
26°17‘37“E

15

Пасище – профил А2-В 20-37 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
20 189 15 382 35
26°17‘37“E

1

69

16

Пасище – профил В-ВС 37-72 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
17 68 16 334 24
26°17‘37“E

0

54

17

Пасище – профил С 105-170 cm,
ливадни смолници

42°30‘04“N
14 77 12 305 44
26°17‘37“E

1

48

Минимална стойност

14 68

0

41

Максимална стойност

41 205 31 1172 225 14 76

Средноаритметично съдържание

25 116 17 469 54

Медиана

23 82 16 382 28 10 69

9

8

191 10

8

66

В табл. 2 са представени съдържанията на тежки метали в избрани почвени профили и контролни точки с взети почвени проби за анализ от района на
проучване. На тази основа са изготвени геохимични спектри, позволяващи да
се направи сравнение и определят асоциациите от натрупващи и разсейващи се
елементи в почвите на обектите. Като най-близък обект с подобни ландшафтни
характеристики е избран районът на Старозагорското поле.
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Таблица 2
Съдържание на микроелементи в избрани територии (mg/kg)
(по: 1) Виноградов, 1962; 2) Salminen, 2005; 3) Мирчев, 1971; 4) Пенин, 2003;
5)
Желев, 2017)
Обект

Cu

Zn

Pb

Mn

Ni

Co

Cr

47

83

16

1000

58

18

83

20

50

10

850

40

8

100

17

68

33

810

37

10

95

30

75

35

1000

36

20

70

Почви в България (фон)

24

67

25

695

32

16

60

Почви в България (техногенни територии)4

72

79

36

867

37

17

74

Почви в Старозагорско поле5

31

101

33

566

38

21

38

Почви в агроландшафти в Старозагорско
поле5

26

116

31

649

43

23

37

Блатни почви в Старозагорско поле5

31

64

20

397

24

18

16

Засолени почви в Старозагорско поле

40

75

53

379

31

24

55

Алувиални почви в Старозагорско поле5

21

125

33

719

58

19

35

Район на Керменско блато

23

82

16

382

28

10

69

Литосфера1
Почви в света1
Почви в Европа

2

Почви в България3
4

5

На базата на получените резултати е изготвена серия от геохимични спектри, разкриващи степента на концентрация и разсейване на микроелементите в
проучените почви от Керменското блато. Изчислен е коефициентът на радиална
диференциация (R) на тежките метали в два проучени почвени профила и получените стойности са изобразени графично.
На фиг. 1 е представен спектър на концентрациите и разсейването на микроелементите в почвите на света, почвите на Европа и почвите на проучвания
район. От него личи фоновият характер на разпределението на микроелементите в почвите на района. Всички елементи са със стойности, равни или с по-ниски
от концентрациите на тежките метали в литосферата. По отношение на почвите
на света асоциацията от елементи Ni, Mn, Cr са с по-високи стойности на КР, а
по отношение на почвите на Европа асоциацията е допълнена с Co и Pb. Цинкът и медта имат по-ниски КР в сравнение с почвите на континента. Манганът
е с най-висока стойност на КР=2,62 и следователно с най-ниски концентрации.
Стойностите на съдържанието на този микроелемент варират в широки граници и зависят от специфичните почвено-геохимични условия във всеки почвен
тип и особено от рН и Еh средата (Райков и др. 1984; Godo, Reisenauer, 1980;
Кабата Пендиас, Пендиас, 1989, с. 327-333).
На фиг. 2 геохимичният спектър дава представа за концентрациите и разсейването на микроелементите в почвите на страната и почвите от изследва134

Фиг. 1. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на света,
почвите на Европа и почвите от района на изследване

Фиг. 2. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на България
и почвите от района на изследване
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ния район от горното течение на р. Калница. Всички тежки метали, с изключение на Zn, са с по-високи съдържания в почвите на страната в сравнение с
тези от района. Общото съдържание на този елемент в почвите на континента
е 68 mg/kg, в почвите на страната – 75 mg/kg, а в почвите на района – 82
mg/kg. Тези стойности са близки и леко повишеното съдържание на цинка
по всяка вероятност се дължи на геохимичните особености на почвообразуващата основа. Натрупването на този елемент в повърхностните хоризонти се потвърждава и от радиалното му разпределение в почвените профили
(фиг. 6 и 7).
Геохимичният спектър, показан на фиг. 3, разкрива сравнението в съдържанието на микроелементите в почвите от фонови и техногенни райони от България и почвите от изследваната територия. Сравнението показва асоциация от
елементи Mn, Ni, Co, Cu, Pb, които са с по-ниски концентрации в почвите от
района на Керменското блато в сравнение с фоновите и техногенните райони на
страната. Само Cr и Zn са с по-високи съдържания в сравнение с фона на страната и се доближават до почвите от техногенните райони на България.
Ландшафтно-геохимичните изследвания на съседния за горното течение
на р. Калница район – Старозагорското поле, дава възможност за сравнение на
почвено-геохимичните характеристики на двете територии. Те имат общи черти

Фиг. 3. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите
на България (фон), почвите на България (техногенни райони)
и почвите от района на изследване
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Фиг. 4. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите
на Старозагорското поле, почвите в агроландшафти на Старозагорското поле
и почвите от района на изследване

в палеогеографското си развитие, което определя и сходни условия на почвообразувателните процеси. В геохимичния спектър от фиг. 4 се разкриват концентрациите на тежки метали в Старозагорското поле, най-разпространените в
него агроландшафти и почвите от района на Керменското блато. С изключение
на хрома, на спектъра ясно личат по-ниските концентрации на всички елементи в почвите от района на проучване. Възможно обяснение за тази ситуация
е по-интензивното използване за селскостопански цели на почвите в Старозагорското поле, където се прилагат различни агротехнически и агрохимически
дейности, както и развитата тук промишлена дейност, водещи до техногеохимично влияние върху микроелементния състав на почвите (Пенин, Желев, 2011;
Желев, 2013; Kitev, Zhelev. 2018).
Изготвен е спектър (фиг. 5), позволяващ да се сравнят концентрациите на
тежки метали в ниските части на Старозагорското поле (заблатени участъци,
засолени и алувиални почви) и почвите от района на изследване. За голяма част
от микроелементите стойностите на КК и КР са близки. Най-големи различия
се наблюдават за хрома и оловото. Хромът е с най-високи концентрации в почвите на Керменското блато в сравнение с останалите обекти в Старозагорското
поле. Оловото в почвите на района на проучване е със стойност на КК=1 и
с най-ниски концентрации в сравнение с почвите от Старозагорското поле. С
137

Фиг. 5. Геохимичен спектър на микроелементите в почвите на хидроморфни
ландшафти, засолени и алувиални почви на Старозагорското поле и почвите
от района на изследване

по-големи различия се открояват стойностите на КК и КР за алувиалните почви
на Старозагорското поле. По-високи са концентрациите в тях на асоциацията
от микроелементи Cr, Mn, Ni, Zn, Pb в сравнение с почвите от Керменското
блато.
Сред задачите на изследването е и установяването на радиалната диференциация на микроелементите (R) в два почвени профила. Първият е в орница от
ливадни смолници с четири събрани почвени проби от хоризонтите, а вторият е
в старо пасище от същия тип почва и пет проби от хоризонтите. Коефициентът
R е изчислен за всеки хоризонт, като за основа е приет най-ниско разположеният. При изследването на радиалната миграция на елементите трябва да се има
предвид, че миграционните потоци във вертикалния профил на ландшафта могат да имат посока не само от горе надолу, но и обратно, т.е. радиалните бариери
отразяват вертикалната геохимична контрастност и диференцираност както на
елувиалните, така и на супераквалните ландшафти. Концентрацията на химич138

Фиг. 6. Радиална диференциация на почвен профил 1 – орница

ните елементи на бариерите може многократно да превишава техните средни
съдържания в съседни или във вместващите ги хоризонти.
На фиг. 6 се открояват микроелементи с относително неголяма радиална
диференциация, като мед, олово, цинк. По-силно диференцирани са тежките
метали в профила за Cr, Mn и Co. С най-висока стойност за R=5,4 е А хоризонт за никела. В почвения профил за този елемент се наблюдават най-големи
различия на коефициента на концентрация. В хидроморфните условия никелът
(двувалентната му форма – Ni 2+) обикновено е относително стабилен и мигрира
на значителни разстояния (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). От друга страна,
известна е склонността на никела да се натрупва в органически свързани форми
в горните хоризонти на почвите. Счита се, че формите на никела, свързани с
оксидите на желязото и мангана, са най-достъпни за растенията (Norrish, 1975).
Стойностите за коефициента на радиална диференциация R за профил 2
(фиг. 7) варират в относително големи граници – от 0,3 до 7,8. Медта, хромът
и манганът имат сходна радиална диференциация и показват най-високи стойности за R в най-горния хоризонт на почвата. Оловото има относително равномерно разпределение на микроелементите по хоризонтите на почвения профил. Подобна е картината при никела, като тук единствено във втория хоризонт

Фиг. 7. Радиална диференциация на почвен профил 2 – старо пасище
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стойността R достига 3,7. При цинка най-висока стойност на коефициента се
наблюдава във втория хоризонт. Макар и с неголеми общи съдържания (около
10 mg/kg), кобалтът е с най-висока степен на концентрация в сравнение с найниско разположения хоризонт. Най-високи са стойностите за R в най-горните
хоризонти: за най-високия – 7,8, и за втория хоризонт – 5,5. Върху вертикалното разпределение на кобалта влияние оказва както органичното вещество в
почвите, така и високото съдържание на глинести частици, което в този тип
почви е значително. При организация на мониторинга на тежки метали трябва
да се вземе предвид и радиалната диференциация на тежките метали в почвите
и особено концетрацията им в повърхностните хоризонти.
Заключение
Разглежданият район е разположен в ниските части на бившето блато, чиито граници се маркират ясно във флористичен аспект. Антропогенното влияние,
особено през последното столетие, силно е повлияло на съвременните естествени процеси, като това особено се отнася за нарушението на хидроложкия режим на територията чрез изграждането на дренажната и напоителната мрежа.
Земите в района са превърнати в типични орници, използвани преди всичко за
отглеждане на зърнени култури. Значителни площи се ползват като пасища, а
заблатените участъци в най-ниските части са рибарници или практически неизползваеми стопански територии.
Получените резултати показват средни съдържания на тежки метали в проучените почви от горната част от басейна на р. Калница, близки до тези във
фоновите райони на страната. Малките отклонения се дължат на специфичните
почвени условия, формирани при повишено ниво на подпочвените води, развитието на глееви процеси, както и влиянието на антропогенната дейност. Същите
фактори влияят силно върху радиалната диференциация на микроелементите,
която варира за почвените профили и отделните тежки метали. С най-високи
стойности на R се отличават никелът и кобалтът.
Направените изследвания на микроелементите от почвите на района позволяват да се организират мониторингови наблюдения на влиянието на преминаващата тук АМ „Тракия“.
Резултатите за съдържанията на тежки метали в почвите от района на Керменското блато дават възможност за сравнение със съдържанията, регламентирани в Норми относно съдържанието на вредни вещества в почвите (обн.
ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г.). По отношение предохранителните концентрации всички проучени микроелементи имат стойности, по-ниски от посочените
норми.
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