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Въведение и актуалност 

 

Геохимичните основи на почвознанието имат фундаментално значение за 

изясняване на процесите на изветряне и почвообразуване. Подходите и принципите в 

тази научна област са заложени от световно известни учени като Докучаев, Вернадски, 

Полинов, Перельман, Герасимов, Фридланд, Хансен и др. В нашата страна 

геохимичното преразпределение на изветрителни продукти, отнесено към процесите на 

почвообразуване, в голям мащаб е проучено в зависимост от геолого-петрографското 

разнообразие на страната от Койнов и др. (1974). Извършените изследвания не дават 

достатъчна информация за геохимията на почвите, формирани върху почвообразуващи 

скали на неоген-кватернерни басейни и изключват в значителна степен използването на 

съвременни параметри за тяхното диагностициране. 

Настоящата изследвана територия на бившия металургичен комбинат 

«Кремиковци», разположена в периферията на неоген-кватернерен басейн, включва 

геосистеми повлияни от естествени (геогенни) и техногенни въздействия и това дава 

допълнителна възможност да се изучат и разкрият химизма и динамиката на процесите 

и техните промени при различни условия и външни индустриални въздействия.  Тази 

територия представлява интерес поради няколко причини: не е изследвана досега 

почвената покривка вътре в комбината, чиято площ е 25 000 дка; природно и 

индустриално територията е наситена с химически агенти; извършва се цялостно 

пречистване на отпадъците от взривените фабрики и комини, административните и 

промишлени сгради на комбината, а територията му със замърсените почви се 

рекултивира и използва за различни цели и нужди. Изследваната територия  обхваща 

значителна площ, близо е до София и ще представлява интерес за много среди след 

извършване на рекултивацията на почвите. В научно отношение тя също представлява 

особен интерес тъй като все още се разработват почвените параметри и критерии за 

дефиниране на Техногенните почви, както в националната така и в Световната почвена 

класификация. 
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Цел и задачи на изследването 

 

Цел на дисертационната работа е да се изучи геохимичното преразпределение на 

главните и някои второстепенни химични елементи в процеса на почвообразуване в 

контекста на конкретна геоложка обстановка – в периферията на неоген-кватернерен 

езерен басейн, в подножието на планинския склон, на територия с естествено и 

техногенно натоварване на почвите. На тази основа да се дефинират съответните 

параметри и критерии за геохимичната и техногенна диагностика и класификация на 

изследваните почви. 

За постигане на тези цели е необходимо да се изпълнят следните задачи:  

 Изучаване на условията и факторите, влияещи върху поведението на химичните 

елементи в геохимичните процеси на почвообразуването.  

 Установяване на геохимичните миграционни и акумулационни процеси свързани 

с педогенезата и техногенезата на почвите в конкретната геоложка обстановка  

 Геохимично и техногенно параметриране на почвените характеристики и 

възможности за подобряване на почвената диагностика и класификация.  

 

 

Обекти и методи на изследване 

 

На изследване бяха подложени почви от 15 профила в района на МК „Кремиковци“, 

в т. ч. 11 от територията на комбината (техногенно повлияни)  4 контролни в различни 

посоки спрямо комбината (Фигура IV.1.1). Профилите са разпределени в общо 6 

географски позиции. 

Единадесетте техногенно повлияни профила, от своя страна, са обособени в три 

групи, според вида замърсяване, както и според локалното географско разположение  

(Фигура VI.2):  

 В средните части на западния пролувиален конус, в гранична област със 

съвременен пролувий (Теренна група I) – Профил №№ 1, 2, 3 и 4. Замърсяването тук е 

от отпадъци от агломерационно производство – агломерационен прах, скрап във вид на 

неравни черни късове с размер на гравий (1 – 10 мм), летливи вещества – сероводород, 
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сажди, оксиди и хлориди на редица тежки метали заедно със серни, въглеродни и 

азотни оксиди. 

 

Фигура IV.1. Географско разположение на изследваните профили 

 

 В горната част на източния пролувиален конус - (Теренна група II) – Профил 

№№ 5, 6, 7 и 8. Замърсяването е от коксохимично, въглеподготвително и катрано-

дестилационно производство – гранулиран и негранулиран коксов прах, въглища и 

въглищен прах, скрап, катран, катранени фуси, нафталин. 

 В средната част на източния пролувиален конус - (Теренна група III) – Профил 

№№ 9, 10 и 11. Замърсяването е от доменно и феросплавно производство, както и от 

Вародоломитния цех на комбината. Това са твърди отпадъци като чугун, разливки за 

чугун, кокс, неразтопена руда, шлака, сипкава песъчлива кварцова маса, както и 

въздушни замърсители – главно прах от Вародоломитния цех. 

Според почвения тип, изследваните профили могат да бъдат обособени в три групи:  

Канелени горски почви – Профил №№ 1, 2, 3, 4 и 7 – техногенно повлияни; Профил 

13к и Профил 14к – близки, техногенно повлияни контроли, Профил 15к – далечна, 

неповлияна контрола; 

Регоземи – Профил №№ 5, 6, 8, 9, 10 и 11 - техногенно повлияни; 

Ранкер – Профил 12к. 
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Фигура IV.2.  Географска позиция на теренните групи 

 

Всички профили от №1 до №11 се намират в рамките на площадката на бившия МК 

„Кремиковци“, а четирите контролни профили (профил №№ 12к, 13к, 14к и 15к) са 

разположени в северозападна и югоизточна посока около тази площадка. 

За обстойно анализиране на 15-те почвени профила са проведени редица 

стандартни почвени изследвания – определяне на механичен състав, физикохимични 

свойства, съдържание и състав на органично вещество, ААА за съдържание на тежки 

метали, микробиологичен анализ.  

С оглед голямата база данни, бяха подбрани пет техногенно повлияни (Профил №№ 

3,6,7,8 и 11) и един контролен профил – 13(к), общо шест, наречени базови, които в най-

голяма степен се явяват представителни за всяка една от първоначално обособените 

групи.  

На тези базови профили са извършени допълнителни химични и минераложки 

изследвания – Мокър силикатен анализ, Рентгеноструктурен анализ (XRD) и 

Масспектрометрия на индуктивно свързана плазма, образувана, чрез лазерна аблация 

(LA-ICP-MS).  

Резултатите от химичните анализи са интерпретирание въз основа на параметрите  

• Средно съдържание, 

• Линеен корелационен коефициент на Браве (r). Статистическата значимост на 

получения коефициент е пресметната по формулата | r | ≥ 3*σr, където σr = (1 – r2)/√n, а 
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“n” е броят двойки в корелацията. След направените изчисления беше определено, че 

статистически значими са корелационните коефициенти в интервали (-1 ÷ -0,5) и (0,5 ÷ 

1) (Rollinson, 1993). 

• Коефициент на концентрация (КК), изчислен като отношение между 

съдържанието на елемента в конкретния хоризонт от профила (Ke) спрямо 

съдържанието му в най-долния хоризонт на същия профил (Kc) Ke/Kc (Ферсман, 1953; 

Пенин, 1997; Войнова и др., 2002, Стефанова, 2005, Андреева, 2013). Този коефициент 

дава възможност за идентифициране на акумулационно-миграционни процеси 

вертикално, в рамките на почвения профил. 

 

 

Резултати и обсъждане 

 

Морфологично описание и характеристика на почвените профили 

 

В морфологично отношение изследваните почви са червенооцветени, с висока 

феагментарност, естествено или изкуствено припокрити. Канелените горски почви са с 

добре обособени генетични хоризонти, а Регоземите са с пластов характер. Навсякъде 

се проследяват почвообразуващите седименти – старокватернерни пролувиално-

колувиални седименти от редуващи се чакълести, песъчливи и глинести пластове. 

Растителността при Техногенните профили 

е оскъдна (Фигура VI.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура VI.1.1. Морфологичен разрез и 

диагностични хоризонти на изследваните 

базови профили. А – Теренна група I, 

Профил 3, Канелена горска почва, 

замърсена, 

Б – Теренна група II, Профили №№ 6, 7, 

8, Регоземи, замърсени, 

В – Теренна група III, Профил 11, 

Регозем, замърсена. 

А) Профил 3 
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Профил 6 Профил 7 

Профил 8 

Б) 

В) Профил 11 
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Механичен състав 

 

Естествените, общи за всички изследвани профили, геоекологични локални 

фактори, повлияли решаващо за формирането на конкретните фракционни 

съотношения в гранулометричния състав на изследваните почви, са  

 близостта до планинския склон,  

 позицията в пролувиалния шлейф и  

 положението в локалната катена.  

От изследванията се вижда, че механичният състав на Техногенните почви е 

повлиян също и от индустриалните отпадъци.  

Съставът е преобладаващо леко и средно песъчливо-глинест, като най-глинести са 

дълбоките хоризонти (слоеве), които най-често представляват почвообразуващите 

скали. Средното съдържание на физична глина в почвите е 29%. Повърхностните 

хоризонти силно са повлияни от промишлените отпадъци, които се смесват с почвата и 

са причина по механичен състав те да се определят като рохкав пясък.    

Скелетното съдържание в Техногенно повлияните почви е по-високо в сравнение с 

контролите – съответно 15,6% и 4,2% 

Преобладаващата механична фракция в Техногенно повлияните почви е тази на 

едрия и средния пясък – средно 38% (4,8% - 64,8%) (Фигура VI.2.1). В контролните 

профили средната стойност на пясъчната фракция е 17%. Наблюдава се тенденция в 

горните техногенни хоризонти съдържанието на пясъка да е относително по-голямо, в 

сравнение с почвообразуващите материали, което може да се приеме за белег на 

техногенна деградация 

Едрата праховита фракция е с по-високи средни стойности в Техногенно 

повлияните почви – в Канелените - средно 8,6%, в Регоземите – 6,9%, а в контролните 

профили на Канелени горски почви – 6,8% 

Средното илово съдържание в Техногенно повлияните почви е 15,8%, а в 

контролните профили ила е преобладаващ – средно 37%. 

Различието в преобладаващите фракции би могло да се разглежда като важен 

признак за техногенна деградация. 

Техногенните Канелени горски почви в сравнение с Техногенните Регоземи са с по-

високи съдържания на най-фините фракции среден, дребен прах и ил, съответно за 

Канелените - 8,5%, 5,9% и 18% и за Регоземите - 7,9%, 4,1% и 13,5%
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Фигура VI.2.1 Диаграма на съотношенията между механичните фракции в базовите изследвани 

профили 
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Скелетът е най-много в Регоземите - 23,2%, а в Канелените горски почви е едва 

8,3%, като най-високо е съдържанието му в повърхностните хоризонти.  

Пясъчната фракция е с близки стойности в двете техногенни почвени различия – 

36,6% в Канелените горски почви и 39,4% в Регоземите, при средно съдържание в 

контролните Канелени почви 17%. Причина за по-лекия състав на техногенно 

повлияните профили е както техногенната деградация така и по-едро чакълестия състав 

на пролувиалните почвообразуващите материали в една част от замърсените профили.  

В почти всички профили се установява по-съвременно припокриване на естествени 

и техногенни материали в горните хоризонти на почвите. 

 

Съдържание и състав на хумуса 

 

В Техногенните Канелени горски почви съдържанието на органично вещество е по-

високо - средно 0,67% хумус, в сравнени със замърсените Регоземи – средна стойност 

0,47%. В контролните профили стойността е завишена два пъти – средно 1,36%. По-

високите стойности при Канелените горски почви се дължат освен на по-тежкия им 

състав и буферните им свойства, така също и на вида на почвообразуващите скали и 

географската позиция. В профил 7, въпреки напредналия сиалитен  процес и 

относително по-тежкия състав в сравнение със съседните му профили формирани върху 

по-едрочастични пролувиални седименти, органичното вещество е с много ниско 

съдържание. 

Органичното вещество в изследваните Техногенно повлияни почви е силно 

повлияно от процесите на замърсяване. Влиянието е в различни посоки и се основава 

на няколко фактора. Главният фактор е липсата на естествена растителна покривка и 

след това натрупването на замърсителите – алкални и тежки метали, които във вид на 

трудно разтворими соли – карбонати и други, алкализират почвената среда. 

Потвърждение е профил 1 (Канелена горска почва) – единственият вторично залесен 

техногенен профил, който е с най-алкална реакция на повърхностния хоризонт – 10,6. 

Въпреки тази реакция той е с най-високо съдържание на хумус – 2,48%, който е с добри 

качества – хуматен тип и свързани 100% с калций хуминови киселини.  
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Таблица VI.3.1 Съдържание и състав на органичното вещество в изследваните почви. Означения: a - % от почвената проба, б - % от 

общия въглерод, в - % от общото съдържание на хуминовите киселини, Оптични характеристики: E4/E6, х -  хуминови киселини, ф - 

фулвокиселини. 

Профил 

Дълбочина 

сm О
б
щ

 в
ъ

гл
ер

о
д

 

хумус 

Органичен въглерод, 

(%) 

Cх/Cф 

Органичен 

въглерод (%) 'в 
Неекстрах. 

Оптични х-ки 

 C
x

*
1

0
0

 /
 С

о
б
щ

 

Q4/6 

 

Хоризонт 

Екстрахиран с 

Фракции на ХК 
органичен 

въглерод 

Общи Своб. 

0.1M Na4P2O7+0.1M 

NaOH 
х к-ни       

х к-

ни 

% % Собщ 
ХК; 

Сх 

ФК; 

Сф 

своб. и 

св.с 

R2O3  

свързани 

с Ca 
%     

Профил №1 

Asp1 20-0 сивкава праховита маса, съставена от агломерационен прах 

Аsp2k 0-45 1,44 2,48 0,2 'а 0,16 0,04 4 0 100 1,24 4,43 - 80 

        13,89 'б 11,11 2,78       86,11       

АВ 45-90 0,3 0,52                     

Вw 90-140 0,29 0,50                     

ВС 140-240 0,25 0,43                     

С 240-300 0,21 0,36                     

Профил №2 

Asp 45 - 0 агломерационен прах 

Aek 30-0 бетонова настилка 

Afk 0-50 0,44 0,76 0,16 0,11 0,05 2,75 0 100 0,28 3,85 - 68,8 

        36,36 25 11,36       63,64       

ABf 50-112 0,21 0,36                     

B1w 112-205 0,25 0,43                     

B2 205-235 0,32 0,55                     

BCg 235-300 0,23 0,40                     

Профил №3 

Asp1 30-0 много черна маса, агломерационен прах 

Aek 25-0 бетонова настилка 

Аsp2k 0-50 0,63 1,09 0,05 0 0,05 - 0 0 0,58 - - 0 

        7,94   7,94       92,06       

B1 50-105 0,19 0,33                     

B2w 105-170 0,11 0,19                     

1C 170-235 - -                     

2Cg 235-347 - -                     

Профил №4 

Asp1 30-0 много черна маса, агломерационен прах 

Aek 20-0 бетонова настилка 

Аsp2k 0-30 0,88 1,52 0,09 0,09 0 - 100 0 0,79 5,75 - 100 

        10,23 10,23         89,77       

В1w 30-75 0,51 0,88 0,2 0,12 0,08 1,5 0 100 0,31 3,75 - 60 

        39,22 23,53 15,69       60,78       

В2w 75-125 0,28 0,48                     

1С 125-200 0,14 0,24                     

2Cg 200-260 0,14 0,24                     

Профил №6 

Asp1 30-0 гранулиран и негранулиран коксов прах 

Аsp2k 0-40 0,4 0,69 0,04 0 0,04 - 0 0 0,36 - - 0 

        10   10       90       

aCf  40-60 - -                     

СI 60-110 - -                     

CII 110-160 - -                     

CIIIg 160-260 - -                     

Профил №7 

Asp 30-0 въглищен прах 

Аk 0-38 0,18 0,31                     

АВ 38-68 0,09 0,16                     

Вw(g) 68-110 - -                     



13 

 

ВС 110-165 - -                     

С 165-210 - -                     

Профил №8 

Asp 20-0 катран, катранени фуси, нафталин 

ACI g 0-40 0,14 0,24                     

ACII 40-125 0,1 0,17                     

ACIII 125-225 0,11 0,19                     

ACIV g 225-400 - -                     

Профил №10 

Asp 20-0 смес от агломерат и кокс 

Aek 10-0 бетонова настилка 

Afk(p) 0-40 0,12 0,21                     

AC 40-120 1,99 3,43 0,19 0,19 0 - 100 0 1,8 3,57 - 100 

        9,55 9,55         90,45       

СI 120-180 0,12 0,21                     

CII 180-280 0,14 0,24                     

Профил №11 

Asp1 20-0  сипкава, песъчлива кварцова маса 

Asp2 20-0  тъмна чугунена маса - шлака 

Asp3k 0-30 0,23 0,40                     

АСI 30-115 0,2 0,34                     

СI 115-215 0,13 0,22                     

Профил №13к (контрола) 

А 0-32 0,81 1,40 0,21 0,13 0,08 1,63 0 100 0,6 3,68 - 61,9 

    

 

  25,93 16,05 9,88   

 

  74,07 

 

    

АВ 32-67 0,89 1,53 0,23 0,12 0,11 1,09 0 100 0,66 2,45 - 52,2 

        25,84 13,48 12,36       74,16       

В1w 67-116 0,63 1,09 0,17 0,1 0,07 1,43 0 100 0,46 2,47 - 58,8 

    

 

  26,98 15,87 11,11   

 

  73,02 

 

    

В2w 116-151 0,66 1,14 0,18 0,09 0,09 1 0 100 0,48 3,83 - 50 

        17,28 13,64 13,64       72,72       

В3 151-185 0,92 1,59 0,25 0,14 0,11 1,27 0 100 0,67 4,36 - 56 

        27,17 15,22 11,95       72,83       

ВС 185-220 0,28 0,48 

 

  

 

  

 

    

 

    

С 220-260 0,3 0,52 0,1 0,06 0,04 1,5 0 100 0,2 4,43 - 60 

        33,33 20 13,33       66,67       

 

Съставът на органичното вещество е повлиян от техногенезата така, че в 

техногенните профили основните параметри – тип на хумуса, степен на хумификация, 

свързване на хуминовите киселини, са с непостоянни стойности и се променят в 

широка амплитуда, докато в контролите стойностите са близки до средните. В по-силно 

алкалните и по-леки профили са отчетени само фулвокиселини в повърхностния 

хоризонт (профил №3 Канелена горска и №6 Регозем), а там където средата е силно 

алкална, но механичният състав е по-тежък и с буферни свойства се наблюдава по-

активно формиране на органо-минерални колоиди (профил 4, Канелена горска почва). 

В някои профили (№2, 8 и 10) в дълбочина органичното вещество нараства. Това се 

отдава на реликтни свойства запазени след припокриване в кватернерно време. 
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Физикохимични свойства 

 

В най-общи граници реакцията на изследваните почви е алкална със средна 

стойност рН 8,3.  

В сравнение с контролните профили се установява, че има видима алкализация на 

изследваните почви, като отстоящият на запад и по-близък контролен профил 13 

(Канелена горска почва) има слабо алкална реакция по цялата си дълбочина, докато по-

далечният югоизточен контролен профил 15, който е извън базовите, е със слабо кисела 

реакция. 

Останалите данни за физикохмичните изследвания също са твърде показателни за 

техногенното влияние на завода върху почвите.  

Установена е тенденция към по-високо съдържание на обменни бази в 

повърхностните хоризонти на профилите, включително и контролния, в сравнение с 

отдолулежащия хоризонт. Това, със сигурност, е в съответствие с по-големия 

сорбционен капацитет, който има възможност да поглъща повече катиони. Не може, 

обаче, да се отрече и, че изследваните почви търпят повърхностно влияние и 

замърсяване, водещо до промяна на общия им физико-химичен статус, тъй като е 

известно, че в хода на педогенезата поведението на обменните бази е да се движат 

надолу по профила с флуидните фази, особено ако органичната съставка на почвата е в 

пренебрежимо малки количества.  

Завишените стойности на двата параметъра в повърхностните хоризонти са 

съпътствани от повишение и на рН, както и от по-ниски и понякога минимални 

съдържания на физична глина в механичния състав.  

Всички тези особености се обясняват със значителното натрупване на 

технологични замърсители – газови, както и насипни материали от различен характер, 

които неминуемо се включват в педогенния процес и изменят неговата посока.  

Най-характерен в този смисъл е Профил 6, в чиито повърхностен хоризонт Asp2k, в 

резултат на алкална деструкция, се съдържа едва 0,4 % ил и общо 5,9 % физична глина, 

а сорбционният му капацитет е най-високият за целия профил – 27,6 cmol/kg. Отгоре е 

разположен  надповърхностният насипен (spolic) хоризонт Asp1 (30 – 0 см.), съставен 

от коксови гранули и коксов прах. Надолу по почвения профил, стойностите за Т8,2 и 

рН намаляват, а съдържанието на ил слабо се увеличава докато се стигне до  
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Фигура VI.4.1. Зависимост между основните почвени физикохимични показатели. 

Профил №№ 3, 7 и 13(к) – Канелени горски почви; Профил №№ 6, 8 и 11 – Регоземи 

 

 

хоризонт СII (110-160 см), който е с най-ниска реакция на средата – 6,9, с най-малък 

сорбционен капацитет – 16,9 cmol/kg, но с най-високо съдържание на илова фракция и 

физична глина – съответно 19,5% и 36%. Над и под този хоризонт съдържанието на 

иловата фракция е много по-ниско, докато сорбционния капацитет е по-висок, както и 

реакцията на средата.  

За почвообразуващите материали в хоризонт CIIIg може да се приеме, че тези 

стойности на главните показатели са, така да се каже, автономно достигнати, но 

вероятно по-високият сорбционен капацитет на почвите от хоризонтите над CII се 

дължи на повърхностното замърсяване, чието влияние достигна и по-надолу и този 
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показател потвърждава нашата теза, че коксовият прах и коксовите гранули, също като 

глинестите структури, са носители на измерената почвена адсорбция, макар, да не са 

част от иловата фракция, а вероятно най-вече от тази на дребния пясък и по-малко от 

праховата фракция.  Определено завишените стойности се дължат едновременно на 

естествените елементарни почвообразувателни и техногенни процеси.  

 

Общ химичен състав 

 

Общият химичен състав на почвата, наричан също така елементен състав, 

представлява наборът и количествените съотношения между три групи главни 

почвообразуващи елементи в почвата – първа: O и Si, съставящи 80-90% от теглото и; 

втора: Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, C, чиито съдържания се менят от десети части от процента 

до няколко процента, и трета група елементи, чиито съдържания се менят в рамките на 

стотни и десети от процента – Ti, Mn, N, P, S. 

Чрез Мокър силикатен анализ бяха определени окисните съдържания на главните 

почвообразуващи елементи Si, Al, Fe3+, Fe2+, K, Na, Ca, Mg, Ti и P, които за целите на 

интерпретацията бяха преизчислени в тегловни проценти на елементите. Към тези 

данни са добавени и резултатите от масспектрометричния анализ за съдържанието на 

сяра.  

Средните съдържания на елементите Al, Fe3+, Fe2+, Mn, Mg, Ca, K, P, S са с превес 

в изследваните почви спрямо референтни световни данни, а средните стойности на Si, 

Ti и Na са по-малко (Таблица VI.5.3). Изследваните почви са с повишена роля на 

алкалните и алкалоземни елементи, като натрият и калият са с естествен произход, 

докато съдържанието на калций и в значителна степен магнезий е в следствие и от 

промишленото замърсяване.  

Коефициентите на концентрация показват тенденция към натрупване на натрий, 

калций и магнезий. Като резултат реакцията на средата е със завишение стойности, 

особено в повърхностните техногенни хоризонти (ср. рН 8,3). В общата слабо алкална 

обстановка (ср. рН 7,7) в Канелените горски почви протичат процеси на рубефикация и 

ферсиалитизация и на места вторично (частично) оглеяване, а елементите, които се 

натрупват в тях с превес спрямо техногенните Регоземи са силиций, двувалентно 

желязо, магнезий, натрий, калий, калций и сяра във вид на нередуцирани сулфати.  
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Таблица VI.5.3. Средни съдържания на педогенните елементи общо за изследваните почви, в 

Техногенните и контролния профил, сравнени с референтни световни стойности по Орлово и др. 

2005 г.   

тегл. % 
            

 
Si Ti  Al  Fe3+ Fe2+ Mn Mg  Ca  Na К Р  S 

средно за 
изследваните 
проби 27,63 0,43 9,08 5,59 0,19 0,40 1,05 1,99 0,55 3,11 0,09 0,16 

             средно за 
почвите, по лит. 
данни на Орлов и 
др. 2005 32,94 0,70 6,60 3,24 0,08 0,05 0,92 1,76 1,02 1,70 0,06 0,09 

             

             Техногенни 
почви, средно 27,57 0,43 8,92 5,79 0,20 0,46 1,11 1,97 0,56 3,18 0,09 0,16 

             
Контролен 
профил, средно 27,97 0,43 9,99 4,45 0,12 0,09 0,71 2,12 0,49 2,70 0,06 0,13 

 

В Техногенните Регоземи реакцията на средата е неутрална и на места силно 

кисела в средните хоризонти. Поради географската си позиция и близостта на 

подпочвените води и по-едрочастичния колувиално-пролувиален характер на 

почвообразуващите материали, обогатен с рудно вещество, тези почви са със завишени 

стойности на чувствителни към промяната на окислително-редукционния потенциал 

елементи като манган и тривалентно желязо. Това е доказателство, че в условия на 

естествена среда и при други климатични условия те са придобили gleyic свойства, 

запазени въпреки активните техногенни фактори. Алуминият, който също е с превес в 

тези почви, се намира и в обменна форма (Фигура VI.4.1). В допълнение, всеобщото 

червено оцветяване е указание за протичане на процеси по рубефикация, характерни за 

целия регион.  

Промишленото производство и последвалата техногенеза на изследваните почви са 

повлияли в различни направления, като най-важно следствие е нищожната или 

липсваща растителност в течение на десетилетия докато е функционирал 

металургичния комбинат. Този фактор е в основата на общата деградация на 

изследваните Техногенни почви, изразена главно в загуби на почвен микробиом, на 

глинесто и органично вещество. В общия химичен състав деградацията на 

Техногенните почви се отразява така, че средните съдържания на силиций и алуминий 

в контролния профил са по-високи в сравнение с техногенните профили, като 
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коефициентите на концентрация за този профил са типични за процеса на 

ферсиалитизация: КК Fe > KK Si > KK Al. Техногенезата е повлияла в най-голяма 

степен върху поведението (миграция – акумулация) на желязото и мангана като част от 

агломерационния прах, на калция и сярата като повсеместни въздушни замърсители – 

съответно прахов и емисионен. Това са педогенните елементи с най-високи 

коефициенти на концентрация в изследваните Техногенни почви. Най-високият такъв 

коефициент е на калция (КК=5,78) в хоризонт Asp2k на профил 6, замърсен с коксов 

прах и гранули. В този хоризонт се наблюдава специфична техногенна обстановка, в 

която съдържанието на карбонати е 20,42%, реакцията на средата е рН 9,2 и освен 

калция също и натрия, магнезия и двувалентното желязо са с високи коефициенти на 

концентрация. Може да се направи предположение, че това са вторични разтворими и 

неразтворими карбонати, получени в резултат от промяна на коксовия прах, които са се 

свързали както с педогенни, така и с микроелементи (Ba, Sr), а някои от тях, като 

натриевия карбонат са хидролизно алкални соли, които имат потенциал да повишат 

почвената алкалност до измереното високо ниво. В същото време повишената 

алкалност води до разтваряне и изнасяне от сполик хоризонта и натрупване в 

долулежащия на други елементи – силиций, алуминий, ферижелязо (+3), калий, фосфор 

и на редица микроелементи - никел, цинк, арсен, антимон, молибден, злато и др. 

В заключение, върху процесите на акумулация и миграция на главните 

почвообразуващи елементи оказват влияние едновременно почвообразуващите скали, 

зоналните почвени процеси и техногенното замърсяване, проявено като повишено 

съдържание на соли и най-общо засоляване на почвите.  

 Според географската позиция и вида на почвообразуващите скали, старо- и 

младокватернерни пролувиални (сиенитни) материали повлияват повишеното 

съдържание на Fe2+, Ca, Na, K, P. Старокватернерните пролувиални седименти 

(обогатени с рудни елементи) повлияват повишеното съдържание на Si, Al, Fe3+, Mn. 

В зависимост от почвообразувателните процеси и техногенното въздействие 

Сиалитизацията води до акумулация на Si, Al, Fe3+, Ti, P, Mn. Частичното 

преовлажняване, съвместно с киселинно разлагане в междинните хоризонти влияят 

върху миграцията и акумулацията на Al, Fe3+, Fe2+, Mg, Na, K, P, S, Mn. Излужване е 

фактор за миграция и вторична акумулация на Ca, S, K, Mg, Fe2+. 
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Фигура VI. 5. 2 Коефициенти на концентрация (КК) на педогенните елементи, изчислени 

като отношение между стойностите във всеки един от хоризонтите спрямо стойностите в 

най-долния хоризонт на профила. 
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Замърсяването с агломерационен прах е причина за натрупване на Ca, P, S, Mn, 

Fe3+, Fe2+. Замъсяването с коксов прах и гранули при pH 9,2 повишава съдържанието на 

Fe2+, Mg, Ca, Na, S, Mn, а при същите условия частична алкална деструкция на почвени 

колоиди повлиява миграцията на Si, Al, Fe3+, K, Ti, P. Замърсяването с въглищен прах 

води до акумулиране на Fe2+, Ca, Na, Ti, S, Mn. Кварцовият пясък и шлаката от доменно 

производство, като твърди замърсители, водят до натрупване на Ti, S, Mn, Ca, Fe2+. 

 

 

Съдържание на микроелементи 

 

Познаването на микроелементния състав, на средните съдържания на елементите и 

техните характерни асоциации, позволява най-детайлно изследване на протичащите 

процеси във всяка една природна система, а в конкретния случай, на почви, формирани 

върху геогенно обогатени седименти и при допълнително техногенно натоварване. 

Освен заради изследователския интерес, анализ на съдържанието на микроелементи 

беше проведен и с цел обогатяване на националната база данни, която все още не 

разполага с голям ресурс в това отношение.  

 

Табица VI.6.2 Средни съдържания на изследваните елементи, сравнени с референтни световни 

стойности (Kabata-Pendias, 2011), разпределени по географски признак и според техногенното 

замърсяване. 

 

Средно в 

почвите, 

по лит. 

данни 

Средно общо за 

изследваните 

профил  

Теренна 

група I 

Теренна 

група II 

Теренна 

група III  

Техногенни 

почви 

Контролен 

профил 13(к) 

средно, в мкг/г. 

Sc 11,70 17,97  16,76 18,59 18,16  18,08 17,37 

V 129,00 152,55  108,15 173,59 166,31  156,91 127,85 

Cr 59,50 170,22  159,81 174,63 171,73  170,63 167,87 

Co 11,30 24,64  18,26 30,11 24,15  26,27 15,41 

Ni 29,00 79,84  48,52 102,68 74,60  84,98 50,74 

Cu 38,90 57,38  57,88 62,80 64,59  61,96 31,45 

Zn 70,00 268,88  140,00 375,30 286,33  304,24 68,50 

Ga 15,20 21,90  20,86 22,42 21,49  21,89 21,98 

Ge 2,00 5,64  6,62 5,32 5,57  5,67 5,50 
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As 6,83 170,66  97,80 247,56 144,93  194,21 37,21 

Se 0,44 10,56  11,82 10,75 7,26  10,39 11,56 

Rb 68,00 206,10  300,53 178,48 175,53  206,68 202,82 

Sr 175,00 156,05  284,24 122,46 114,68  159,16 138,47 

Y 23,00 27,66  21,28 29,77 29,70  27,76 27,10 

Zr 267,00 238,78  348,56 193,05 191,10  229,29 292,51 

Nb 12,00 21,29  33,33 17,45 17,39  21,18 21,92 

Mo 1,10 3,21  2,13 4,44 2,61  3,57 1,19 

Ag 0,13 0,84  1,31 0,77 0,85  0,91 0,42 

Cd 0,41 < 1,7  < 1 2,75 1,67  2,40 < 1 

In 0,06 0,11  0,12 0,11 0,10  0,11 0,12 

Sn 2,50 5,20  9,07 4,07 4,24  5,27 4,78 

Sb 0,67 6,66  8,27 7,02 5,89  7,12 4,04 

Te 0,08 4,49  5,58 4,43 2,91  4,43 4,81 

Cs 5,06 12,97  16,53 11,95 11,54  12,95 13,06 

Ba 460,00 1876,80  2890,72 1908,73 1313,04  2034,66 982,26 

La 30,00 43,16  48,10 41,46 41,84  43,09 43,56 

Ce 56,70 86,09  97,17 82,81 82,34  86,11 85,96 

Pr 7,00 9,95  11,96 9,39 9,53  10,02 9,53 

Nd 26,00 39,56  49,75 36,88 36,85  39,90 37,65 

Sm 4,60 7,62  9,88 7,01 7,35  7,74 6,92 

Eu 1,40 1,54  1,82 1,48 1,45  1,55 1,48 

Gd 3,90 6,04  5,96 6,09 6,26  6,09 5,75 

Tb 0,63 0,78  0,70 0,82 0,79  0,79 0,75 

Dy 3,60 4,76  3,84 5,10 4,97  4,78 4,67 

Ho 0,72 0,89  0,70 0,96 0,96  0,90 0,83 

Er 2,20 2,72  2,05 3,00 2,84  2,75 2,54 

Tm 0,37 0,37  0,31 0,39 0,39  0,37 0,36 

Yb 2,60 2,60  2,01 2,76 2,72  2,58 2,70 

Lu 0,37 0,39  0,28 0,42 0,42  0,39 0,40 

Hf 6,40 6,38  9,59 5,11 5,03  6,15 7,68 

Ta 1,39 1,34  1,96 1,12 1,15  1,32 1,43 

W 1,70 7,13  15,67 4,25 4,29  6,94 8,21 

Au 0,00 0,24  0,45 0,20 0,14  0,25 0,20 

Tl 0,50 4,94  8,31 4,15 3,61  5,03 4,45 

Pb 27,00 174,04  228,54 191,51 174,14  197,16 43,05 
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Bi 0,42 0,91  1,14 0,83 0,94  0,92 0,83 

Th232 9,20 29,91  71,55 16,97 18,22  30,03 29,19 

U238 3,00 9,90  11,80 11,27 7,33  10,70 5,34 

 

 

На проби от 20 почвени хоризонта на шестте базови профила беше проведена 

масспектрометрия на индуцирано свързана плазма, получена чрез лазерна аблация LA-

ICP-MS за определяне съдържанието на петдесет и един (51) химични елемента. 

Получена е много богата база от информация, чието интерпретиране ще продължи и в 

бъдещи проекти. На Таблица VI.6.2. са представен средните съдържания на всички 

изследвани микроелементи, разпределени според географската позиция и 

замърсяването на профилите. 

За първоначално и най-общо групиране, химичните елементи са поделени и  

анализирани в четири групи, според техните отнасяния в първичните за литосферата 

магмени процеси (Стефанова, 2005) и в педогенните променливи окислително-

редукционни условия (Kabata-Pendis, 2011). 

 

1. Микроелементи, спътници на главните химични елементи в скалообразуващите 

(почвообразуващи)минерали. 

a. Спътници на калия (К) в калиевия фелдшпат, заемащи празнини с 

координационно число (к.ч.) 10 са Ba2+, Pb2+, Tl+, а в слюдите, с к.ч. 12 – Rb+ и 

Cs+. 

b. Спътници на натрий (Na) и калций (Ca) в плагиоклазите – Sr2+, Eu2+, Mo4+ и 

W4+, като последните два лесно напускат кристалната решетка поради само 

частична аналогия с координацията на Ca. 

c. Спътници на желязо (Fe) и магнезий (Mg), способни да заемат октаедрични 

позиции – елементите от семейството на желязото (Sc – Ni), итрий (Y3+) и 

итриеви редкоземни елементи (тежките лантаниди Gd – Lu), цинк (Zn2+) и 

близките му съседи кадмий (Cd2+), галий (Ga3+), индий (In3+), германий (Ge2+), 

които заемат октаедричните позиции с помощта на водорода от ОН групите.   

d. Микроелементи, изоморфно заместващи силиций (Si) и алуминий (Al) в 

основните градивни структури на силикатите – техните кислородни тетраедри и 

алуминиевите октаедри. Първите са Ga3+, Ge3+ и главните елементи титан (Ti4+) 
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и желязо (Fe3+), а октаедрични позиции заема преимуществено Ga3+, особено в 

мусковита. С посредничеството на Ti4+ в скалообразуващите силикати се 

включват ниобий (Nb3+), тантал (Ta3+) и калай (Sn4+). 

2. Микроелементи в акцесорните минерали на главните елементи и в собствени 

минерали. Това са редкоземните елементи (TR3+), цирконий (Zr4+), ниобий (Nb5+), 

тантал (Ta5+), уран (U4+), торий (Th4+), молибден (Mo4+), волфрам (W6+), калай (Sn4+), 

хафний (Hf4+), итрий (Y3+) и др. Според Стефанова (2005), особено богати на собствени 

минерали на микроелементите са алкалните магмени скали, какъвто е случаят с 

подхранващата провинция на изследваната област. 

3. Микроелементи, аналози на сярата и халкофилни метали. Това са елементите 

селен (Se), арсен (As), антимон (Sb), бисмут (Bi), телур (Te), кобалт (Co), никел (Ni), 

мед (Cu), цинк (Zn), галий (Ga), германий (Ge), кадмий (Cd), индий (In), талий (Tl), 

олово (Pb), сребро (Ag). Някои от тези елементи са способни да заемат тетраедрични, а 

други октаедрични позиции в най-разпространените сулфиди на медта, желязото, цинка 

и оловото. 

4. Елементи с изявена склонност към адсорбция от железни и манганови окиси . 

Това са титан (Ti), ванадий (V), хром (Cr), барий (Ba), церий (Ce), молибден (Mo), 

кобалт (Co), никел (Ni), мед (Cu), цинк (Zn), кадмий (Cd), арсен (As), олово (Pb), торий 

(Th232), уран (U238). Някои от тези елементи образуват и трудно разтворими соли. 

 

В изложението са обсъдени по-обстойно микроелементите спътници на алкалните 

елементи, които са вероятна част от естествения завишен на алкалии геохимичен фон  

Tl, Rb, Cs, Ba, Pb, Sr, Eu, Mo, W. Също така някои тежки метали с халкофилни свойства 

(Co, Ni, Cu, Zn, Cd) и полуметала As, сроден на сярата в редукционни условия, явяващи 

се обичайни техногенни замърсители. Останалите данни ще бъдат обект на бъдещи 

научни разработки. 

Стойностите за средното съдържание на обсъдените елементи в Техногенните 

почви са завишени както спрямо референтни световни данни, така и спрямо МДК, 

утвърдени у нас в Наредба 3 от 1.08.2008г (Таблица VI.6.7). Спрямо предохранителните 

концентрации оловото (Pb) в Техногенните почви е пет пъти по-високо (5х), а Pb в 

контролата близко до нормата (1,1х). Кадмият (Cd) в Tехногенните почви е завишен 

четири пъти (4x), Zn - 2,7х, Ni - 1,4х. 

При сравнение с МДК за индустриални терени: 
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Арсенът (As) в Техногенните почви е завишен пет пъти (5x), а As в контролата е 

близък до нормата (0,9х). В контролния профил единствено медта и кобалта са със 

съдържания под нормата. 

Високите стойности се дължат на естеството на почвообразуващите скали, но и на 

техногенното въздействие. Съдържанието на арсен и олово в контролния профил е по-

високо в сравнение с пределно допустимите норми, което обозначава, че тези елементи 

са част от местния геохимичен фон. 

 

Таблица VI.6.7. Норми за концентрации на тежки метали и металоиди в почвите 
(определени като общо съдържание в мкг/г суха почва при екстракция с aqua regia), според 

Наредба 3 от 1.08.2008г. 

    As Cd Cu Ni Pb Zn 

Фонови концентрации 
Стандартна почва с 

рН (H2O) <= 6,0 

      
            
10 0,4 34 46 26 88 

Предохранителни концентрации при Глинесто-
песъчливи почви 15 0,6 50 60 40 110 

МДК 

     

Обработваеми земи 

            
25 3,0 300 150 120 400 

Индустриални терени 40 10 500 250 500 600 
 

 

 

 

След анализ на получените резултати ясно се откроиха и бяха дефинирани главните 

фактори, повлияли върху разпределението на микроелементите в изследваните почви.  

Според географската позиция и вида на почвообразуващите скали: 

 Старо- и младокватернерни пролувиални (сиенитни) повлияват 

повишеното съдържание на Rb, Sr, Cs, Ba, Eu, W, Tl. 

 Старокватернерни пролувиални (обогатени с рудни 

елементи)/припокрити повлияват повишеното съдържание на Co, Ni, Cu, Zn, As, 

Mo, Pb. 
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В зависимост от почвообразувателните процеси и техногенното въздействие: 

 Сиалитизация води до акумулация на Co, Ni, Cu, Eu. 

 Частично преовлажняване, съвместно с киселинно разлагане в 

междинните хоризонти влияят върху миграцията и акумулацията на Co, Ni, Cu, 

Zn, As, Rb, Mo, Cs, Ba, Eu, W, Tl, Pb. 

 Излужване е фактор за миграцията и акумулацията на As, Rb, Sr, Mo, Cs, 

Ba, Tl. 

 Замърсяването с агломерационен прах е причина за натрупване на Co, Cu, 

Zn, Sr, Mo, Ba, Pb. 

 Замъсяването с коксов прах и гранули при pH 9,2 повишава съдържанието 

на Sr, Ba, W, Pb. 

 Замърсяването с въглищен прах води до акумулиране на Co, As, Sr, Mo, 

Ba, Eu, Pb. 

 Кварцов пясък и шлака от доменно производство води до натрупването на 

Sr, Mo, Ba, Eu, W, Pb. 

 Частична алкална деструкция на колоидите при pH 9,2 повлиява 

миграцията на As, Rb, Mo, Cs, Tl. 

********************* 

Обобщено за всички анализирани микроелементи може да се каже, че eлементите с 

КК > 1, които търпят техногенно натрупване в Аk и сполик хоризонтите са Pb > Ba > 

> Sr > Ag > In > Cu > Au > Te > Zn > Mo > Sb > Se > Bi > Ge > W > Zr > Hf > Co > Tl.  

Изведеният ред на естествено натоварване на елементите в контролния профил 

отразява относително голямата скелетност на пролувиалните почвообразуващи скали и 

включва микроелементи, съдържащи се в трудноразтворими първични магмени 

минерали - акцесорни и собствени, които са част от пясъчната почвена фракция. 

Включени са и елементи, натрупващи се в повърхностния хумусноакумулативен 

хоризонт. Редът е Zr > Hf > Ta > Cu > Y > Eu > Au > Co > Zn > Gd > Nb.  

Средните общи съдържания на всички изследвани микроелементи с изключение на 

Ta, Zr, Hf, Sr, Tm и Yb превишават стойностите по литературни данни. Редът им според 

това превишение е: Аu (80х) > Te (56х) > As (25х) > Se (24х) > > Sb (10х) > Tl (9х) > Pb 

(6х) > Ag (6x) > W (4x) > Ba (4x) > Zn (4x) > U238 (3x) > Th232 (3x) > Rb (3x) и т.н. Тази 

геохимична асоциация би могла да се разглежда като представителна за изследваните 

профили и терен, включващи елементи със смесен техногенно-геогенен произход. 
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Минерален състав 

 

Минералният състав на почвите е важен белег, продукт от влиянието на протеклите 

почвообразувателни процеси, степента на промяна на почвообразуващите скали и в 

голяма степен от техния характера.  

Съставът и количеството на първичните минерали в почвата се свързват главно с 

природата на почвообразуващите материали, а съставът на вторичните - глини, соли, 

окиси и хидроокиси и др. се разглежда като следствие от процесите на почвообразуване 

Почвите, обект на настоящото изследвани са развити върху пролувиални 

материали с разнороден геоложки произход. В тях се съдържат скални фрагменти и 

преотложени продукти от: палеозойски аргилити, алевролити, лидити и др. с различна 

степен на метаморфизъм, карбонатни и глинесто-карбонатни триаски и юрски 

седименти (Angelov et al., 2008), калиево-алкални магмени скали от Бухово-Сеславския 

плутон (Dyulgerov, 2005), орудени скали и рудни минерали от Буховското ураново 

находище 

Преобладаващият първичен минерал в техногенните и контролния профил на 

изследваните почви е кварца (Таблица VI.7.1). В много по-малка степен са генетично 

обусловените за региона плагиолаз и калиев фелдшпат, главно в профилите, 

разположени по-високо в пролувиалния шлейф. Изследваните почви са били 

подложени на преовлажняване в миналото, в резултат на което в редукционна среда са 

кристализирали метални сулфиди (пирит) в повърхностните хоризонти на някои 

профили. Това преовлажняване е отразено в морфологията на почвите от 

наблюдаваните желязо-манганови конкреции и петна в хоризонтите с по-

продължителна редукционна обстановка. Периодичното покачване на подпочвените 

води и протеклите естествени почвообразувателни процеси са довели до низходящо 

изнасяне на вещества и натрупване на карбонати (сидерит и калцит) в долните нива на 

някои почвени профили. Общото червено оцветяване на всички изследвани почви е 

породено от съдържанието на вторичен хематит в глинестата фракция, белег за 

протекли процеси на рубефикация и ферсиалитизация. Преходният минерал илит се 

съдържа почти изцяло в техногенно повлияните профили, докато смектитът е 

преобладаващ в контролния профил. Това разпределение на глинестите минерали може 

да се разглежда като признак за техногенната деградация на изследваните почви. 
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Натрупването на карбонати в повърхностните spolic хоризонти може да се разглежда 

като признак за техногенеза. 

 

 

Таблица VI.7.1. Минерален състав на изследваните почви.  
  

Horizon Depth, cm Q Plag K-Feldsp Illite Smect Kaol Calc Dolom Hem Chlor Py Sider 

Profile №3 

Asp1 30-0 много черна маса, агломерационна прах;  

Aek 25-0 бетонова настилка;  

Аsp2k 0-50 ** ****     *   ***   > *       

B1 50-105 **** * *** * *               

B2w 105-170                         

1C 170-235 ** *** *** > * *               

2Cg 235-347 *** ** * * **         *     

Profile №6 

Asp 30-0 гранулиран и негранулиран коксов прах;  

ACfk  0-40 **** * > * * *   * **         

aCf  40-60 **** > * > * * ** *             

СI 60-110                         

CII 110-160 ****   * * * *             

CIII g 160-260 **** > * > * * *   *     *   * 

Profile №7 

Asp 30-0 въглищен прах;  

Аk 0-38 **** * * * * *             

АВ 38-68                         

Вw(g) 68-110 **** *   * *               

ВС 110-165                         

С 165-210 **** *   ** *               

Profile №8 

Asp 20-0 катран, катранени фуси, нафталин;  

ACI g 0-40 **** * * * **           > *   

ACII 40-125                         

ACIII 125-225 **** < *   * *               

ACIV g 225-400 **** * > * * * *     *       

Profile №11 

Asp1 20-0 сипкаво песъчлива кварцова маса 

Asp2 20-0 тъмна чугунена маса - шлака;  

Asp3k 0-30 **** *   ** *   **           

АСI 30-115 **** * * * *               

СII 115-215 **** * * ** ** *             

Profile №13к (control profile) 

А 0-32 **** *     *** *             

АВ 32-67                         

В1w 67-116 *** * **   ***               

В2w 116-151                         

В3 151-185                         

ВС 185-220 *** * ** * *** > * *           

С 220-260                         

Легенда: Q - кварц, Plag - плагиоклаз, K-Feldsp - калиев фелдшпат, Illite - илит, Smect - смектит, Kaol - каолинит, Calc - калцит, 

Dolom - доломит, Hem - хематит, Chlor - хлорит, Py - пирит, Sider - сидерит. 
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Изводи 

 

От направените първи по рода си изследвания на почвите от територията на бившия 

МК “Кремиковци” и контролния профил в СЗ посока могат да се направят следните 

изводи: 

1. Изследваните почви са разпространени в периферията на Софийската котловина и 

са развити върху плейстоценски пролувиално-колувиални материали, съдържащи 

варовици, алевролити, аргилити, лидити, филити, сиенит и рудно вещество. Позицията 

на почвите в различните части на пролувиалния шлейф определя гранулометрията на 

техните почвообразуващи материали и степента на заобленост на изграждащите ги 

късове. Активните тектонски движения в началото на Кватернера, допринасят за 

погребването на почвена покривка, особено в близост до планинския склон.  

2. Хълмисто-планинският наклонен релеф на комбината благоприятства процесите 

на дрениране, изветряне и активно почвообразуване в една част от почвите. Близостта 

до планинския склон предопределя наличието на плитки подпочвени води, оглеяване и 

частично преовлажнение в миналото, преди построяването и отвеждането в канали на 

планинските потоците. 

3. Климатичните условия във времето позволяват развитие на зоналния почвен тип - 

Канелени горски, но предразполагат и към задълбочаване на техногенезата под влияние 

на антропогенната дейност. Лятното засушаване благоприятства натрупването на 

техногенни соли. Посоката на ветровете е западна и по-малко източна, като през 60 % 

от времето е ветровито. Това е причина вредните газови и прахови емисии да се 

разпространяват или да се утаяват на значително разстояние от комбината, а често и да 

остават затворени в котловината.  

4. В миналото се развива горска мезоксерофитна и ксерофитна растителност (благун, 

цер и по-високо горун, келяв габър, леска, люляк, круша, трънка, дрян, шипка и др.). В 

резултат на обезлесяването тя е заменена от ксеротермни тревни съобщества (белизма, 

луковична ливадина, валезийска власатка и д.р) и от селскостопански култури. В 

района на комбината тук-там се откриват единични видове. Единствено в почвите във 

вторично залесена акациева гора се установяват процеси на акумулация на хумус.  

5. Активното техногенно влияние на МК „Кремиковци“ продължава от 1963 г. до 

2009 г. Изследваните почви са били подложени значително на антропогенно и 
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техногенно въздействие, дължащо се на замърсяване с твърди отпадъци от различни 

производства, но и с вредни газови и прахови летливи замърсители.  

6. Изследваните почви се характеризират с техногенен морфологичен хабитус (TCsp, 

TCek, TCtx) поради влиянието на промишлените, строителни и токсични материали. 

Естественият морфогенетичен строеж на Техногенните Канелени горски почви е от 

типа А(AB) - B1 - B2 - BC - C, а на Техногенните Регоземи - А - АCI - ACII - ACIII или А - 

aC - CI - CII. Мощността им съответно е 210 - 347 см. И от 30-40 до 70-80 см., 

структурата е бучковидна, много често до буцесто-призматична и нездрава, 

разпрашена.  

7. По механичен състав Техногенно повлияните почви са песъчливи до тежко 

песъчливо-глинести. Физичната глина варира в границите 3,0 - 9,1% до 47,9 - 55,7%. 

Значително по-леки и по-скелетни са Техногенните Регоземи, където скелетната 

фракция достигат в отделни хоризонти 55,1%. Основният контролен вариант на 

Канелената горска почва е с леко глинест механичен състав.  

8. Физикохимичните свойства на Техногенно повлияните почви са съществено 

променени от замърсяването. Стойностите на реакцията на средата, сорбционния 

капацитет и степента на наситеност с бази в повърхностните хоризонти са значително 

завишени.  В повърхностните хоризонтите реакцията на средата е най-висока - в 

интервала рН 7,3 - 10,6. В сполик хоризонтите на част от профилите (3 и 6), при 

минимално съдържание на физична глина сорбционият им капацитет е висок.  

Калциевите обменни катиони доминират във всички изследвани почви и това определя 

високата степен на наситеност с бази (над 86%), т.е. почвите са наситени (eutric).  

9. Органичното вещество в изследваните замърсени почви е силно повлияно от 

процесите на техногенеза. Съдържанието на хумус, с изключение на профили 1 и 4  е 

ниско и много ниско. Данните, сравнени с контролните профили доказват техногенната 

деградация на органичното вещество. В два от профилите количеството му нараства 

низходящо, което се дължи на реликтни свойства от кватернерно или по-ново време.  

10. Преобладаващият първичен минерал в техногенните и контролния профил е 

кварца и в много по-малка степен генетично обусловените за региона плагиолаз и 

калиев фелдшпат. Определени са метални сулфиди (пирит) в повърхностните 

хоризонти на някои профили, кристализирали в резултат на преовлажняване. Поради 

низходящо изнасяне на вещества са натрупани карбонати (сидерит и калцит) в долните 

нива на някои профили. Общото червено оцветяване на всички изследвани почви е 
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породено от съдържанието на вторичен хематит в глинестата фракция. Преходният 

минерал илит се съдържа почти изцяло в техногенно повлияните профили, докато 

смектитът е преобладаващ в контролния профил. Това разпределение на глинестите 

минерали може да се разглежда като признак за техногенната деградация на 

изследваните почви. Натрупването на карбонати в повърхностните spolic хоризонти 

също може да се разглежда като признак за техногенеза. 

11. Алкалните и алкалоземни елементи имат значителна роля в почвообразуването. В 

Техногенните Канелени почви са протичали процеси на сиалитизация, рубефикация, 

ферсиалитизация и на места (частично) оглеяване. Елементите, които се натрупват в 

тях с превес спрямо техногенните Регоземи са силиций, двувалентно желязо, магнезий, 

натрий, калий, калций и сяра. Техногенните Регоземи концентрират с превес манган и 

тривалентно желязо, алуминий в обменна форма - доказателство, че в условия на 

естествена среда и при други климатични условия те са придобили gleyic свойства, 

запазени въпреки активните техногенни фактори. В резултат от техногенната 

алкализация в повечето сполик хоризонтите на Техногенните почви се натрупват като 

вторични соли и окиси феро- и ферижелязо, калций, магнезий, манган, сяра, а в най-

алкалния хоризонт (рН 9,2) и натрий.  

12. Микроелементите с КК > 1, които търпят техногенно натрупване в Аk и сполик 

хоризонтите са Pb > Ba > > Sr > Ag > In > Cu > Au > Te > Zn > Mo > Sb > Se > Bi > Ge > 

W > Zr > Hf > Co > Tl. Редът на техногенна миграция (KK < 1) е Cd > Sc > Ga > V > 

U238 > Cs > Ni > Rb > Y > Gd > Sn > Ta > Eu > Th232 > Cr > Nb > Ce > As.  

13. Изведеният ред на естествено педогенно натоварване на микроелементите в 

контролния профил е Zr > Hf > Ta > Cu > Y > Eu > Au > Co > Zn > Gd > Nb. 

Естествената педогенна миграция на микроелементите в него е в реда Те > Tl > W > As 

> Ge > Sb > Sr > Rb > Se > Cs > Th232 > In > Ag > Ba > Sn > Mo > Ga > Cr > U238 > Pb > 

V > Bi > Ce > Ni > Sc.  

14. Средните общи съдържания на всички изследвани микроелементи с изключение 

на Ta, Zr, Hf, Sr, Tm и Yb превишават стойностите по литературни данни. Редът им 

според това превишение е: Аu (80х) > Te (56х) > As (25х) > Se (24х) > > Sb (10х) > Tl 

(9х) > Pb (6х) > Ag (6x) > W (4x) > Ba (4x) > Zn (4x) > U238 (3x) > Th232 (3x) > Rb (3x). 

Тази геохимична асоциация би могла да се разглежда като представителна за 

изследваните профили и терен, включваща елементи със смесен геогенно-техногенен 

произход. 
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15. Деградацията на Техногенните почви се отразява така, че средните съдържания 

на силиций и алуминий в контролния профил са по-високи в сравнение с техногенните 

профили. Техногенезата влияе в най-голяма степен върху поведението (миграция – 

акумулация) на педогенните елементи желязо, манган, калций и сяра. Техногенното 

замърсяване с тежки и алкални метали в повърхностните акумулативни хоризонти 

допълнително подпомага натрупването на трудноразтворими карбонати в тях и 

алкализацията им. Геохимичната акумулативна техногенна асоциация включва Ca, S, 

Mn, Fe, Pb, Ba, Sr, Ag, In, Cu, Au, Zn, Mo, Co и др.  

16. Въз основа на направените анализи и заключения, изследваните почвени 

различия могат да бъдат класифицирани според IUSS Working Group WRB (2014) по 

следния начин: 

Профил №3  Ekranic Spolic Technosols (Alcalic, Cambic, Chromic, Endoskeletic, Eutric, 

Toxic) 

Профил №6 Spolic Technosols (Alcalic, Chromic, Colluvic, Epicalcic, Eutric, Toxic) 

Профил №7 Spolic Technosols (Cambic, Chromic, Eutric, Gleyic, Toxic ) 

Профил №8 Spolic Reductic Technosols (Chromic, Colluvic, Eutric, Gleyic, Toxic) 

Профил №11 Spolic Technosols (Chromic, Colluvic, Eutric, Skeletic)  

Профил №13к Rhodic Eutric Cambisols (Clayic). 

 

Според новата българска почвена класификация (Теохаров и др., 2019) изследваните 

почвени разновидности се класифицират като: 

Профил №3 Запечатана Промишлена Техногенниа почва, токсична, метаморфна, 

ожелезена, алкална 

Профил №6 Промишлена Техногенни почва, колувиална, ожелезена, алкална , 

токсична 

Профил №7 Промишлена Техногенна почва, колувиална, метаморфна, ожелезена , 

токсична 

Профил №8 Промишлена Техногенна почва, колувиална, оглеена, ожелезена, 

токсична 

Профил №11 Промишлена Техногенна почва, колувиална, ожелезена, фрагментарна.  

Профил №13к Типична Канелена горска почва, мощна, леко глинеста.  
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Научни и научно-приложни приноси 

 

1. Като методичен подход при теренните проучвания е използван и приложен 

почвено-геоложки (до 4 м) и геоекологичен профил за описание на морфологичните 

белези и характеристика на техногенно повлияни почви и е проучена геохимията, 

педогенезиса и техногенезиса, включително и в най-дълбоките старокватернерни 

слоеве.  

2. За първи път е извършено изследване на територията на бившия МК 

„Кремиковци” и е установено техногенно натоварване на почвите под въздействие на 

индустриалните емисии. Получени са оригинални данни и информация за 

геохимичната и техногенна акумулация и миграция на химичните елементи (вкл. и на 

тежките метали) и са доказани техните елувиално-акумулативни и корелационни 

коефициенти. 

3. Доказано е наличието на активни геохимични и техногенни процеси, които 

протичат както под влиянието на рудните (уранови) находища в района на гр. Бухово, 

така и на индустриалните емисии, замърсители и отпадъци (пепелина, коксов и 

агломерационен прах, въглища, катран, нафталин, строителни материали и др.).  

4. Изучени са свойствата и процесите на техногенно повлияни Канелено-горски 

почви и Регоземи и са доказана техните променени свойства и характеристики, които, 

съгласно образуваните нови диагностични хоризонти (надповърхностни, повърхностни 

и подповърхностни) и високите стойности над ПДК на отделни химични елементи , 

изследваните почвени единици са класифицирани към групата (типа) Техногенни 

почви.  

5. Установено и доказано на подтипово ниво е наличието на глеик Техногенни 

почви, с което се подобрява диагностиката им в Националната класификация. 

6. Изпитани са агрономическите качества на изследваните Техногенни почви чрез 

културата Рукола, установена е нейната физиологична адаптивност и екологична 

устойчивост и е доказан дисбаланс в храненето с макроелементи при замърсените 

почви в отсъствие или присъствие на добавена мед. 


