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В настоящата статия се анализира разпределението на тежките метали в почвите 
на парковете на град Одеса и се определят химичните свойства (рН, съдържание на общ 
хумус, съдържание на подвижни форми на тежки метали) в почвените проби. Промяна-
та в химичните свойства на почвите – алкализиране, повишаване на съдържанието на 
хумус, значително увеличение на подвижните форми на тежки метали, е в резултат на 
техногенното въздействие върху почвената покривка на изследваните градски паркове. 
Извършените проучвания на актуалното екологично и геохимично състояние на почви-
те на парковете ще допринесе за разработването на мерки за опазване на зелената зона 
на града. 

Ключови думи: градски почви, паркове, хумус, pH, тежки метали, общ индекс на 
замърсяване, фитотоксичност, гр. Одеса. 

PRESENT ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL CONDITION OF SOILS IN 
PARKS OF THE ODESSA CITY (UKRAINE)

Svetlana Domuschy, Valentina Trigub

The distribution of heavy metals in the soils of the parks of the city of Odessa was 
analyzed. The chemical properties (pH, content of total humus, content of mobile forms of 
heavy metals) in soil samples were determined. Technogenic impact on the soil cover of the 
studied city parks has led to a change in the chemical properties of soils: alkalization, an 
increase in humus content; a significant increase in mobile forms of heavy metals. It was 
revealed that only the soils of the Botanical Garden are not contaminated with heavy metals, 
which is due to their considerable remoteness from large city streets and industrial enterprises. 
The content of the studied heavy metals in the territory of the other parks varies widely, 
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significantly exceeding the background values, and in terms of the content of zinc and MPC. 
The results of calculations of the total indicator of pollution of the top layer of the soil cover 
of city parks, taking into account the toxicity coefficient of HM, showed that the studied soils 
of the city mainly belong to the category of “moderately dangerous” - “very dangerous”. 
At the same time, ≈ 30% of the study areas are characterized by a very dangerous level of 
pollution. The study of the degree of phytotoxicity of the studied soils showed the absence of 
suppression of plant growth only in the control plot. All other soils of the parks have a low 
degree of phytotoxicity (0-20%). The studies carried out made it possible to study the current 
ecological and geochemical state of soils in parks, which will contribute to the development 
of measures to preserve the green zone of the city.

Keywords: urban soils, parks, humus, pH, heavy metals, total pollution index, 
phytotoxicity, Odessa.

ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

Един от основните и неразделни компоненти на градската среда са зеле-
ните площи и зелената зона като цяло и качеството на околната среда зависи 
от тяхното състояние. Лесопарковете, парковете и другите рекреационни зони 
на града играят значителна роля за подобряване на околната среда (Забелина, 
2014). Увеличаването на притока на население в градовете постоянно води до 
все по-голямо усвояване на територии от природните ландшафти. Ето защо се 
поставя целта да се запазят най-малките площи както с естествени (крайград-
ски гори), така и с изкуствени насаждения (градини, площади, паркове), които 
играят огромна роля за подобряване на качеството на живот на хората (Клейме-
нов, 2008; Жарикова, 2012). 

Традиционно се смята, че почвите в градините, площадите, парковете и дру-
ги райони на града не са подложени на интензивно антропогенно въздействие 
и преобразуване, тяхното ниво на замърсяване не е високо, състоянието им не 
предизвиква безпокойство и те не са предмет на изследване. Същевременно 
обаче дори малки природни и развлекателни зони (булеварди, алеи, площади), 
паркове и горски паркове, които са част от градските и крайградските райо-
ни, изпитват силно техногенно натоварване, в резултат на което състоянието на 
почвите и растителността на тези територии силно се влошава. 

Подходящо поддържаните и правилно разположените градски зелени пло-
щи благоприятстват за по-доброто санитарно-хигиенно състояние на околната 
среда. Те допринасят за пречистване на въздуха от различни замърсяващи еми-
сии, предотвратяване на прекомерно прегряване на тротоари, стени на сгради и 
почва, регулиране на микроклимата и създаване на добри условия за отдих на 
открито. 

Отрицателното въздействие на градската среда върху зелените площи се 
проявява чрез повишени нива на шум, механични повреди, замърсяване на ат-
мосферата и подпочвените води и преди всичко чрез промени във физико-хи-
мичните свойства на почвите (Клейменов, 2008; Жарикова, 2012 г.).

Почвената покривка оказва пряко влияние върху поддържането на биораз-
нообразието и биопродуктивността на горските и парковите екосистеми, вър-
ху тяхното стабилно съществуване и нейната деградация може да доведе до 
намаляване на качеството на градските фитоценози. Един от най-достъпните 
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и информативни показатели за оценка на общото техногенно замърсяване на 
почвата е фитотоксичността. Изборът на висш растителен вид като обект на из-
следване зависи от целите на изследването и вида на замърсяването на почвата.

Целта на работата е да се оцени екологичното и геохимичното състояние 
на почвите в рекреационните зони, изпитващи комплексно техногенно въз-
действие, на примера на парковете в град Одеса.

АНАЛИЗ НА ПОСЛЕДНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Почвената покривка на украинските градски паркове е предмет на проуч-
ване от много учени. Резултатите от изследването на основните физико-химич-
ни свойства, както и влиянието на антропогенните фактори върху почвите на 
градските паркове, са представени в трудовете на Мирзак, 1999; Вовка, 2004; 
Люцишина и др., 2011; Дядково, Козловски, 2012; Геника, Диди, 2013; Гонча-
ренко, Житской, 2014; Гунка, 2015; Снитински, Смаля, 2016 г.

Почвената покривка на град Одеса, включително парковата зона, се изу-
чава активно от специалисти и студенти на Одеския национален университет 
(Trigub et al., 2016; Domuschi ta Trigub, 2020), служители на филиала в Одеса на 
държавната институция „Институт за защита на почвите на Украйна“ (Хохряко-
ва та Куліджанов, 2017) .

ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Обекти на изследване са антропогенно трансформираните почви на парко-
вете на Одеса, които са засегнати от транспортни и индустриални въздействия 
с различна интензивност. Взети са почвени проби за анализ в пет парка на град 
Одеса (фиг. 1): Артилерийски парк, Савицки парк, Парк „Победа“, Ботаническа 

Фиг. 1. Карто-схема на вземане на проби
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градина, Дюковска градина. Като еталон (контрол) са използвани почвени про-
би, взети на територията на горския пояс по магистралата Одеса–Черноморск, 
която се намира извън града.

Сред изследваните паркове с най-благоприятни екологични условия е те-
риторията на Ботаническата градина. Парк „Победа“ се намира в курортната 
зона на града. Автомобилният транспорт може да бъде източник на замърсяване 
на почвата в парка. Парковете Савицки и особено Дюковски са в по-неблаго-
приятни екологични условия.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За изследване на съвременното екологично и геохимично състояние на 
почвите в парковете на град Одеса са взети почвени проби, проведени са редица 
химични (определяне на pH, общо съдържание на хумус) и екологични изслед-
вания (съдържание на тежки метали, фитотоксичност на растенията).

Проби се вземат от повърхностния почвен слой – 0–20 cm (ДСТУ 
4287:2004). Определянето на химичните свойства на почвите се извършва по 
стандартни методи: киселинност на почвата (рН) по потенциометричен метод 
с помощта на йономер EV-74 (ДСТУ 8346:2015); общо хумусно съдържание 
– по метода на Тюрин (ДСТУ 4289: 2004); съдържанието на подвижни форми 
на тежки метали (Pb, Mn, Zn, Co, Cd, Cu) се извършва в буферен екстракт от 
амониев ацетат с pH 4.8 на атомно-абсорбционен спектрофотометър съгласно 
ДСТУ 4770.2:2007, ДСТУ 4770.3:2007, ДСТУ 4770.5:2007, ДСТУ 4770.6:2007, 
ДСТУ 4770.9:2007 (ДСТУ…, 2005).

Степента на опасност от замърсяване на почвата на парковата зона с тежки 
метали се определя с помощта на коефициента на техногенна концентрация на 
елементи (Kc), равен на съотношението на действителното съдържание на ве-
ществото в почвата (Ci, mg/kg) към регионалния фон (Cfі) и общия индикатор 
за замърсяване (Zc) на почвите, което дава възможност да се изчисли геохимич-
ното (фоново) ниво и степента на замърсяване на почвената покривка (Федо-
рец, Медведева, 2009).

Общият показател на замърсяване се изчислява по формулата (Пилипенко 
и Скок, 2015):

Zc = ,

където: Ксі – коефициент на концетрация на і-тия химичеси елемент в почвена-
та проба; n – количеството на отчетените химически замърсители.

Оценката на нивото на замърсяване на почвата по общия показател за за-
мърсяване (Zс) е определена по скàлата за оценка: Zс = 0–8 – благоприятно, Zс 
= 9–16 – задоволително; Zc = 17–32 – умерено опасно, Zc = 33–128 – изключи-
телно опасно, Zc > 128 – много опасно  ниво на замърсяване на почвата (Пили-
пенко и Скок, 2015).

Анализът на фитотоксичността на почвите в парковата зона е извършен по 
метода на Горова и др. (2014). Като тестови култури са използвани семената на 
Cucumis sativus (обикновена краставица) и Písum (грах). Почвата и семената 
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се разпределят равномерно върху равнината на паничката на Петри, изсипват 
се 7 ml утаена преварена чешмяна вода. Семената покълват при температура 
23–25 °C. След 96 часа се измерва дължината на подземните части (корените) 
и дължината на надземните части (стеблото). Взаимодействието на растенията 
с почвата става чрез кореновата система, която е много чувствителна към нали-
чието на вредни вещества.

След статистическа обработка стойността на фитотоксичния ефект (ФE) се 
определя по формулата:

ФЕ = (Lo-Lx)/ Lo ˟ 100 %,

където: Lo – средна дължина на подземните части (корените) или на надзем-
ните части (стеблото) на растенията, отглеждани върху почвени проби, взети 
в контролната точка; Lx – средна дължина на подземните части (корените) или 
на надземните части (стеблото), отглеждани върху почвата на изследваните ра-
йони.

Субстратната токсичност се оценява по петстепенна скàла: 0–20 % – липс-
ва или слаба, 20,1–40 % – средна, 40,1–60 – над средната, 60,1–80 – висока, 
80,1–100 – максимално ниво на токсичност (Григорчук, 2016).

Статистическият анализ на получените данни е извършен с помощта на 
общоприети методи и софтуерния пакет MS Excel.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

Почвите, разположени в условията на града, са под силното влияние на 
техногенната среда. Един от компонентите на това въздействие са аеротехно-
генните замърсители: тежки метали, органични съединения, азотни, серни и 
други токсични вещества.

Почвената покривка на град Одеса и околностите му е в зоната на влияние 
на повече от 300 промишлени предприятия и наличието на голям брой превоз-
ни средства и се характеризира с повишени концентрации на подвижни форми 
на тежки метали (Trigub et al., 2020). Особеностите на градската педогенеза се 
проявяват в силната вариабилност на почвените параметри и проявата на кон-
траст, мозаичност и голямо различие на генетичните свойства. Важно е също 
така, че почвената покривка на града непрекъснато се променя в резултат на 
преустройство, строителни дейности, озеленяване и др., т.е. постоянно варира 
в зависимост от условията на градската среда (Кузнецов, 2011; Никитина, 2011; 
Верхошенцева, Галактионова, 2014).

Добре известно е, че почвената органична материя, и по-специално хуми-
новите киселини, са способни да свързват соли на тежки метали в стабилни 
комплексни съединения и по този начин да ги превръщат във форма, недостъп-
на за растенията. В тази връзка при оценката на екологичното състояние на поч-
вите в парковите зони е важно, а понякога и решаващо, да се промени тяхното 
хумусно състояние. Хумусът и неговите качествени и количествени показатели 
са сред най-важните фактори, които определят както екологичните функции на 
почвите в биосферата, така и стопанското им значение.

Резултатите от изследванията на общото хумусно съдържание на почвите в 
парковите зони на град Одеса показват, че в горния слой (0–10 cm) то варира от 
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3,63 % до 5,26 % и се характеризира като средно и ниско според по скàлата на 
Орлов (Орлов и др., 2005) (табл. 1). В слоя 10–20 cm тези стойности са по-ниски 
– от 2,50 % до 3,51 %, което съответства на нискохумусните южни черноземи.

Според съдържанието на общ хумус (табл. 1) почвите на изследваните пар-
кове заемат следния низходящ ред: Артилерийски парк > Савицки парк > Парк 
„Победа“ > Парк Дюковска градина > Ботаническа градина.

Реакцията на околната среда (рН) е от голямо значение за създаване на бла-
гоприятни условия, важни за усвояването на основните минерални елементи и 
храненето на растенията. Както е известно, почвите с високи стойности на pH 
– 8–9 (алкални почви), влияят неблагоприятно върху растежа и развитието на по-
вечето растения, като възпрепятстват усвояването на някои хранителни вещества 
и микроелементи. Такива почви затрудняват покълването на повечето растения.

Резултатите от изследванията на pH на почвата в градските паркове са 
представени в табл. 2. Във всички изследвани почви, избрани в рамките на гра-

Таблица 1
Съдържанието на хумус в почвите на парковете на град Одеса

Местоположение 
Съдържанието на хумус (%)

Дълбочина  0–10 cm Дълбочина 10–20 cm

Артилерийски парк 5,26 3,20

Савицки парк 4,29 3,51

Парк „Победа“ 4,59 3,14

Ботаническа градина 3,63 2,50

Дюковска градина 3,95 2,80

Контрол 3,28 2,43

Таблица 2
Реакция на почвената среда (рН) 

Изследвани райони Дълбочина 0-10 cm Дълбочина 10-20 cm

Артилерийски парк 7,97 7,76

Савицки парк 7,65 7,64

Парк „Победа“ 7,46 7,36

Ботаническа градина 7,47 7,40

Дюковска градина 7,64 7,60

Контрол 6,90 6,50
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Таблиця 3 
Съдържание на тежки метали (подвижни форми) в почвите 

(средни стойности, mg/kg)

Изследвани райони Pb Mn Zn Co Cd Cu

Артилерийски парк 2,45 76,5 4,36 0,96 0,04 0,34

Савицки парк 3,95 91,99 65,00 5,78 0,92 2,86

Парк „Победа“ 3,97 104,76 49,00 1,11 0,52 0,90

Ботаническа градина 1,11 39,3 1,45 0,12 0,01 0,07

Дюковска градина 5,45 79,18 65,00 17,37 1,40 2,08

Контрол 9,35 90,35 0,48 0,28 0,20 1,24

Максимално допустими 
концентрации 6,00 - 23,00 5,00 0,70 3,00

Фоново съдържание 
(по Кулиджанов и др., 2014) 1,86 33,85 0,44 0,38 0,15 0,22

да, стойностите на pH се колебаят в рамките на 7,46–7,97, което е показател за 
алкална среда, като най-високи са те в почвените проби, взети от територията 
на Артилерийски парк.

При изследване на екологичното състояние на градската среда, включител-
но на почвената покривка, е важно да се определи съдържанието на замърсите-
ли, сред които тежките метали заемат „особено“ място.

Естественото съдържание на тежки метали в обектите на околната среда 
е сравнително незначително. Високото им съдържание по правило е следствие 
от антропогенни емисии. Фоновото съдържание на подвижни форми на Co, Cu, 
Zn, Pb, Cd и Mn в почвите на Одеска област е незначително (табл. 3). В почвите 
на одеските паркове средното съдържание на изследваните тежки метали вари-
ра в широки граници и надвишава фоновото съдържание и ПДК. Минималното 
съдържание на тежки метали е определено в почвата на Ботаническата градина.

За оценка на опасността за околната среда от замърсяване на изследваните 
почви е изчислен общият индекс на замърсяване (Zc), който е добавена сума от 
коефициентите на свръхконцентрация на всеки химичен елемент над фоновото 
ниво (табл. 4):

Според резултатите от изчисленията трябва да се отбележи, че с мини-
мално ниво на замърсяване на почвата се характерира само територията на 
Ботаническата градина, която се намира в зоната на минимално антропогенно 
въздействие. Всички останали почви в парковите зони на града се отличават с 
интензивно натрупване на тежки метали, което като цяло повишава общото им 
ниво на замърсяване. С максимална стойност на показателя за общо замърсява-
не се характеризират почвите на Дюковска градина – 217,49, което съответства 
на много опасно ниво на замърсяване.



122

Фитотоксичността е интегрален индикатор за общото въздействие на поч-
вените замърсители върху растежа и развитието на висшите растения. Нивото 
на фитотоксичност на почвите в парковите зони се оценява според намаляване 
на определени показатели спрямо тези на растения, отглеждани на контролна 
(незамърсена) почва. При лабораторни условия е изследвана фитотоксичността 
на почвите по отношение на две индикаторни тестови култури: Cucumis sativus 
(обикновена краставица) и Písum (грах). Изследването на почвената фито-
токсичност показа, че почвите на почти всички изследвани територии потискат 
растежа на опитните култури.

Покълването на семената на краставици в почвите на всички изследвани 
паркове съответства на нисък фитотоксичен ефект (табл. 5). Най-нисък показа-
тел (1 %) в рамките на града е характерен за почвите на Ботаническата градина, 
най-висок (20,0 %) – за почвите на Дюковската градина, която е под значително 
влияние (високо претоварване) от автомобилния транспорт.

Също в почвите на Дюковска градина с най-ниска кълняемост са семената 
на краставицата (78 %), а с най-високи стойности на този показател са почвите 
на Ботаническа градина (97 %), което ги определя като почви с благоприятни 
екологични свойства, причина за което е липсата на промишлени предприятия 
и ниското автомобилно натоварване на територията.

Изследването на влиянието на парковите почви върху растежа и развитието 
на граховите семена показва подобна тенденция, но със значително потискане 
на кълняемостта им в сравнение с тези на краставицата, което определя граха 
като по-чувствителен към замърсяването на почвата (табл. 2). Най-ниската къл-
няемост на семената е отбелязана за пробите от Дюковската градина (65 %).

Таблица 4
Коефициент на техногенна концентрация на тежки метали (Kс), общ индекс 

на замърсяване (Zc) за почвите на изследваните райони

Изследвани 
райони

Коефициент на техногенна кон-
центрация на тежки метали (Kс)

Общ индекс 
на замърся-

ване (Zc)

Ниво на замър-
сяване

Pb Mn Zn Co Cd Cu

Артилерийски 
парк 1,32 2,26 9,91 2,53 0,27 1,55 17,82 Умерено опасно

Савицки парк 2,12 2,72 147,73 15,21 6,13 13,00 186,91 Много опасно

Парк „Победа“ 2,13 3,09 111,36 2,92 3,47 4,09 127,07 Изключително 
опасно

Ботаническа 
градина 0,60 1,16 3,30 0,32 0,07 0,32 5,75 Благоприятно

Дюковска 
градина 2,93 2,34 147,73 45,71 9,33 9,45 217,49 Много опасно 

Контрол 5,03 2,67 1,09 0,74 1,33 5,64 16,49 Умерено опасно
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Според скàлата за токсичност на субстрата всички почви в парковата зона 
на града са с ниска токсичност (0–20 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От анализа на почвите в изследваните паркови пространства в гр. Одеса 
може да се направят няколко извода:

1. Техногенното въздействие върху почвената покривка на изследваните 
паркове води до промяна в химичните свойства на почвите: алкализиране, по-
вишаване на съдържанието на хумус; значително увеличение на подвижните 
форми на тежки метали.

2. Нивото на замърсяване на изследваните почви варира от умерено опас-
но (Артилерийски парк) до много опасно (парк Дюковски), което се дължи на 
степента на влияние на промишлените предприятия и особено на автомобилния 
транспорт.

3. Интегрален индикатор за общото въздействие на почвените замърсители 
върху растежа и развитието на висшите растения е фитотоксичността. Проуч-
ванията установяват, че достатъчно високото съдържание на хумус не премах-
ва токсичния ефект на тежките метали. Най-високите нива на почвена фито-
токсичност са открити в парка Дюковски.

4. Използването на Cucumis sativus (обикновена краставица) и Písum (грах) 
като тестови обекти за определяне на фитотоксичността на почвите позволи да 
се установи по-голямата чувствителност на граха към техногенно замърсяване.

Таблица 5
Покълване на семената на опитни култури върху почвени проби

Местоположение Покълване на семената (%) Фитотоксичен ефект (%)

Cucumis sativus 
(обикновена 
краставица)  

Písum (грах) Cucumis sativus 
(обикновена 
краставица)  

Písum (грах)

Артилерийски парк 85,0 90,0 8,0 3,0

Савицки парк 82,0 75,0 5,0 11,0

Парк „Победа“ 89,0 73,0 15,0 10,0

Ботаническа 
градина 97,0 87,0 1,0 2,0

Дюковска градина 78,0 65,0 19,0 20,0

Контрол 96,0 94,0 0,0 0,0
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