Отдел „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“

Виктория Георгиева Кънчева

Оценка на въздействието на води с
екологичен риск върху почвите и
земеделските култури

АВТОРЕФЕРАТ
за присъждане на образователна и научна степен „ДОКТОР“

по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
научната специалност: „Хидромелиоративно
строителство“

Научни ръководители:
доц. д-р инж. Нели Гаджалска
проф. дн Николай Динев

София, 2020 г.

Дисертационната работа е обсъдена в отдел „Механизация на
земеделието и хидромелиоративни системи“ на Институт по
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола
Пушкаров“ на разширено научно заседание, съгласно заповед № РД05-52 от 29.05.2020 г.) и е открита процедура за представяне на
дисертационната работа за защита пред научно жури.

Дисертацията и автореферата на защитените дисертации се
предават в ЦИНИТ, Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” и
Библиотеката на ИПАЗР „Н. Пушкаров“.

Автор: Виктория Георгиева Кънчева
Докторант редовна / задочна / самостоятелна форма
Заглавие: „Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху
почви и земеделски култури“

Тираж 30 броя

Отдел „Механизация на земеделието и хидромелиоративни системи“

Виктория Георгиева Кънчева

Оценка на въздействието на води с
екологичен риск върху почвите и
земеделските култури

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертационна работа за присъждане на
образователна и научна степен „ДОКТОР“

София, 2020 г.

Дисертационният труд съдържа 209 страници, включително 122
фигури, 33 таблици и 11 приложения (19 фигури и 12 таблици),
оформени в 5 глави, основни изводи, приноси и списък на използваната
литература от 95 заглавия, от които 47 на кирилица и 48 на латиница.

Защитата на дисертационната работа ще се проведе на
01.10.2020 г. от 10:30 часа в зала „Аула“ в ИПАЗР „Н. Пушкаров“, ул.
Шосе Банкя № 3 на открито заседание на научното жури (Заповед №
РД 05-224 от 28.07.2020 г.)

Научно жури:
Председател: проф. д.н. Николай Динев
Членове:
1. доц. д-р инж. Соня Анастасова Чехларова – Симеонова
2. проф. д-р инж. Красимир Велков Петров
3. проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев
4. доц. д-р инж. Росица Асенова Петрова

Материалите по защитата (дисертационната работа и
рецензиите) са на разположение на заинтересованите в библиотеката
на ИПАЗР „Н. Пушкаров“, ул. Шосе Банкя № 7

„Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почви и земеделски култури“

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод .................................................................................................2
1.

Цел и задачи на изследването ...........................................4

2.

Методика на изследванията ...............................................5
2.1

Обект на изследване .......................................................5

2.2
Методика за експериментално изследване на водни и
почвени проби ..........................................................................................5
2.3
от тях

Анализ на водните и почвените пробите и резултатите
6

2.4
Прилагане на софтуерен продукт за моделиране на
хидравликата на реката и динамиката на разпространение на тежки
метали в нея 8
Резултати от експерименталните изследвания ................9

3.
3.1

Хидроложки проучвания..................................................9

3.2

Анализ на данните от водните проби ..........................10

3.3

Анализ на данните от почвените проби ......................15

3.4

Анализ на растителните проби.....................................16

3.5

Статистически анализ ...................................................16
Модел за оценка на качествата на водите с екологичен
20

4.
риск
4.1

Хидравличен модел.......................................................20

4.2

Екологичен модел ..........................................................25

5.
Препоръки за напояване на земеделските култури при
използване на води с екологичен риск ....................................................30
Основни изводи ............................................................................31
Приноси .........................................................................................35
Литература ....................................................................................36

Виктория Кънчева | 1

„Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почви и земеделски култури“

УВОД
България е страна с ограничени водни ресурси. Тяхното
опазването е въпрос от първостепенно значение, отчитайки
регистрираните през последните десетилетия изменения на климата с
тенденция към затопляне, засушаване и увеличение на водния
дефицит и стрес в отглежданите култури. Хидромелиорациите, като
адаптивна мярка, представляват ефективно средство за ограничаване
или предотвратяване на това стресовото въздействие. Запазването и
подобряването на екологичното равновесие (почва- вода- флорафауна) изискват усъвършенстване на методите за управление и
контрол на напояването. Те включват обективна количествена оценка
на показателите, характеризиращи екологичното състоянието в
съответните земеделски земи. Липсата на такава, крие риск от
замърсяване на почвите и водите в тези площи, отразяващо се в
потенциалния риск от негативно въздействие върху компонентите на
околната среда от функционирането на напоителните системи.
Ефективното и устойчиво използване на земеделските земи и
на наличните водни ресурси в България, може да бъде постигнато само
чрез развитие, наблюдение и оценка при отчитане на евентуалният
риск от тяхното замърсяване.
За постигане на качествена и безопасна, отговаряща на
санитарните изисквания, продукция, е от съществено значение
качеството на водите (повърхностни и подземни), използвани за
напояване на земеделските култури. Това налага необходимостта от
извършване на проучване и събиране на информация и база данни от
многогодишни наблюдения. За установяване на съответствието на
различните показатели и характеристики на водите и почвите спрямо
съвременните стандартите за опазване на околната среда, е
необходимо да се ползват и актуални данни от лабораторни анализи на
проби.
В тази област са извършени редица научни експерименти,
установяващи въздействието на различните химически елементи върху
системата почва-растения и хидротехническите съоръжения. Въз
основа на тях са разработени от колектив в ИПАЗР няколко методики,
позволяващи извършването на оценка на екологичното състояние на
напоителните системи и прогнозиране на очакваните екологични
проблеми в тях, както и Наредба №18/2009 г. за качествата на водите
за напояване.
Обект на дисертационния труд е състоянието на околната
среда и по-специално на водите и почвите в поречието на р. Тополница
- повърхностно водно тяло с кодове BG3MA800R164, BG3MA800R159 и
BG3MA800R158 и мелиорираните площи на напоителна система
„Тополница“. По-нататък в настоящата разработката повърхностно
водно тяло Тополница ще бъде наричано за краткост само река
Тополница.
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Предмет на настоящото изследване е риска от замърсяване
при напояване с води с екологичен риск на почвите и земеделските
култури в района на повърхностно водно тяло Тополница и
прилежащите площи на напоителна система „Тополница“.
Провеждането на целенасочени аналитични и лабораторни
изследвания и теренни наблюдения на замърсяването с тежки метали
на водите и почвите в поречието на р. Тополница и мелиорираните
площи към напоителна система „Тополница“ , ще позволи да бъде
направена оценка на риска от въздействието на води с екологичен риск
върху почвите и земеделските култури.
Основните източници на замърсяване на водите и почвите са:
промишленост, селско стопанство и битова дейност. Замърсяването с
тежки метали се обуславя главно от промишлеността, но и другите два
източника биха могли да го предизвикат.
Основните критерии за установяване на екологични проблеми в
хидромелиоративните системи, посочени от FAO са: засоляване,
водопропускливост, токсичност и други. Тези критерии са заложени и в
нашето законодателство - (Наредба № 18 от 27 май 2009 г. за
качеството на водите за напояване на земеделските култури). За
установяване на замърсяване с тежки метали се използва критерия
токсичност, при който дори и много малки концентрации на различни
химични елементи и техните съединения в поливната вода,
предизвиква количествени и качествени поражения върху почвите и
земеделската продукция.
Изследванията на редица автори доказват вредното
въздействие от използване на води с екологичен риск върху почви и
земеделски култури. Напояването на земеделски култури с такива води
може да доведе до замърсяване с тежки метали на подземните водите
и почвите в хидромелиоративните системи, намаляване на добивите,
качеството на земеделската продукция и повишаване на здравния риск
за човека. Разработени са методики за определяне на степента на
замърсяване и критерии за оценка, но много от тях са неприложими за
нашите условия.
Направеният анализ на източниците и механизмите на
замърсяване с тежки метали в хидромелиоративните системи доказва
сериозността на проблема. Провеждането на регулярен и конкретен
(фокусиран върху доказани замърсители) мониторинг е от
първостепенно значение за прилагане на своевременни и устойчиви
мерки за предотвратяване на вредното въздействие.
Наличната информация за провеждания мониторинг на води и
почви на територията на България, показва че не се провежда
мониторинг в напоителните системи. В райони с опасност от
замърсяване на почви и земеделски култури чрез поливната вода, като
Виктория Кънчева | 3

„Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почви и земеделски култури“

поречието на р. Тополница, се провежда нерегулярен и несистемен
мониторинг, което може да доведе до повишаване на здравния риск.
Това може да доведе до понижаване на безопасността на продукцията
и повишаване на здравния риск за населението в района.
Използването на многовариационни статистически методи за
оценка на замърсяването с тежки метали дава възможност за
анализиране на източниците и обобщаване на параметрите на
изследване. Клъстерният анализ и анализът на главни компоненти са
от основните многовариационни статистически методи за групиране на
пунктовете и параметрите при изследване на замърсяване с тежки
метали на води и почви.
В района на р. Тополница са провеждани редица изследвания,
които са фокусирани върху конкретните замърсители и техните
източници. Въпреки това липсва задълбочен анализ върху
разпространението на тежките метали по поречието на р. Тополница
създава препятствие за внедряването на устойчиви решения за
управление на напояването с води с екологичен риск. Това именно
налага необходимостта от провеждане на настоящето изследване,
което ще даде отговор на някои въпроси свързани с разпространението
на основните замърсители в р. Тополница и поречието ѝ.
В световен мащаб намират приложение симулационните
модели за установяване на разпространението на замърсители във
водни тела. След проведеното проучване на съществуващите
софтуерни продукти за симулиране на динамиката на водното течение
и качествата на водите, като най-подходящ за изследване на поречието
на р. Тополница е избран MIKE Hydro River в комбинация с модула
EcoLab. Интерфейсът на този продукт позволява улеснено въвеждане
на необходимата информация.

1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Основната цел на настоящото изследване е да се направи
оценка на риска от изменения на почвените функции, екологичния
статус на растителността и безопасността на продукцията при
напояване с води с екологичен риск чрез използване на симулационен
модел за проследяване динамиката на разпространение на тежки
метали във водното течение.
За постигането ѝ е необходимо да се изпълнят следните
задачи:
1. Да се проведе екологично проучване на поречието на р.
Тополница и притоците ѝ и напоителна система (НС)
„Тополница“ чрез пробонабиране на водни, почвени и
растителни проби. Да се набавят и обработят налични данни от
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

провеждания мониторинг за екологичното състояние на водите
и почвите в района.
Да се определи отточния режим на р. Тополница и притоците ѝ.
Да се анализират получените резултати от научните експедиции
за установяване на екологичното състояние на водите и
почвите в поречието на р. Тополница и НС
„Тополница“.
Да се определят критичните точки и сегментиране на обекта на
изследване.
Да се извършат статистически анализи на данните от водните и
почвени проби в района, посредством многовариационни
статистически методи.
Да се изработи симулационен модел MIKE Hyrdo River за оценка
на риска от замърсяване на водите в динамика.
Да се разработят на препоръки и указания за напояване на
земеделските култури с води с екологичен риск.

2. МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА
2.1

Обект на изследване

Като моделен участък за провеждане на научни експедиции за
пробонабиране на води и почви, е прието поречието на р. Тополница в
участъка от опашката на язовир „Жеков вир“ до вливането ѝ в р.
Марица, при гр. Пазарджик и Напоителна система „Тополница“, както и
основните ѝ притоци: р. Златишка, р. Медетска, р. Пирдопска, р. Селска
река, р. Воздол и р. Буновска.
2.2
2.2.1

Методика за експериментално изследване на водни и
почвени проби

Водни проби

Взимането на проби от реките се извършва на характерни места
– по протежение на цялата главна река преди и след вливане на приток
, на устието на самия приток, преди и след хвостохранилище или
язовир. Пробовземането от каналите се извършва на водохващането
на главния канал и по протежението на канала преди вододелите на
разпределителните канали. От разпределителните канали се взимат
проби след вододела.
Определена е мониторингова схема за пробонабиране на
водни, състояща се от 40 пункта и обхваща изцяло определения обект
на изследване.
От пунктовете за пробонабиране се взема от 0,5 до 1 литър
вода. Това количество е достатъчна за извършване на всички
необходими анализи и определения. На място са определяни
температурата на водата и са замервани географските координати.
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Пробите са взимат от средната част на водното течение, в контейнери
и са съхраняват в хладилна чанта.
Честота на взимане на проби е 3 пъти годишно: преди началото
на поливния сезон – месец май-юни; по време на поливния сезон –
месец август; след края на поливния сезон – месец септемвриоктомври.
2.2.2

Почвени проби

Площадките за пробонабиране на почви се избират в съседство
с пунктовете за пробонабиране на води, като мониторинговата схема
включва 23 площадки. Задължително условие за избор на площадка е
тя да се намира извън заливната тераса на реката.
От площадките за опробване се взима по една смесена проба
от 1 кг , която е достатъчна за извършване на всички необходими
анализи и определения, на стандартните дълбочини 0-20 см и от 20-40
см. Методът на пробонабиране на почви е с помощта на почвоведска
сонда.
Честотата на взимане на проби е два пъти в годината: в
началото на вегетационния период за следенето на замърсители през
пролетния период (април, май), когато обикновено се откриват найвисоки остатъчни количества на тежки метали и металоиди; в лятноесенния период (август, септември), когато част от активните
субстанции са разградени по време на вегетационния период и са с помалки концентрации.
2.3
2.3.1

Анализ на водните и почвените пробите и резултатите
от тях

Химичен анализ на водните и почвените проби

Водни проби
Наблюдаваните показатели на изследваните водни проби
трябва да отговорят на показателите в Приложение № 1 и Приложение
№2 от (Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за
напояване на земеделските култури). Задължително се определят
показателите: температура на водата, водороден показател, разтворен
кислород,
електропроводимост, азотни показатели,
фосфор,
неразтворени вещества, микроелементи.
Изследването на получените водни проби се извършва по
методи и стандарти, регламентирани в Наредбата.
2.3.1.2 Почвени проби
Оценката на качеството на почвите се прави в съответствие с
(Наредба №3 от 12 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание
на вредни вещесетва в почвите), в която са посочени максимално
допустимите концентрации (МДК) на изследваните показатели в
зависимост от типът земеползване, обектите на опазване, механичният
състав и рН (Н2О) на почвите.
2.3.1.1
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Определени са основни почвени параметри – органичен
въглерод, общ азот, общ фосфор, рН, общ въглерод, нитратен азот,
обменна плътност и някои тежки метали и металоиди като олово (Pb),
мед (Cu), цинк (Zn), кадмий (Cd), арсен (As), хром (Cr), никел (Ni).
Химичният анализ на почвените проби включва определянето
на общи форми на макроелементи и тежки метали, по утвърдени
стандартни методики използвани в лабораторията на ИПАЗР "Н.
Пушкаров" и външна лицензирана лаборатория.
2.3.1.3 Растителни проби
Изследването на растителните проби за тежки метали е
извършено с извлек на амониев нитрат и на амониев ацетат - рН 7,0.
Използвани са обичайни агрохимични извлеци за определяне на
усвоими за растенията микроелементи в почви.
За определяне на натрупването на тежки метали в различните
части на растенията е използван фактора на трансфер, като е
разгледан в два варианта: по отношение на почвата и по отношение на
корените.
Отношението между почвата и различните части на растенията
(TFп) >1 показва по-висока акумулация на разглеждания метал в
съответната част на растението спрямо почвата.
2.3.2

Статистически анализ

Клъстерен анализ
При изследването на поречието на р. Тополница и притоците ѝ
с този вид статистически анализ, е извършено:
• Групиране на параметрите за определяне вероятните
източници на замърсяване;
• Групиране на разглежданите пунктове по местоположение или
време на пробонабиране.
По литературни данни статистически значимите клъстери се
намират под линията на 33% от отношението (D link/Dmax).100.
(Simeonova, Simeonov, & Andreev, 2003).
2.3.2.2 Анализ на главни компоненти
Проведен е анализ на главни компоненти в поречието на р.
Тополница и НС „Тополница“, като е определен броя и на латентните
фактори. Определени са самите латентни фактори и полученото
разпределение на факторите е подходящо, ако те описват над 75 % от
изследваната система.
2.3.2.3 Корелационен анализ
Корелационния
анализ
е
използван
за
доказване
достоверността на данните от модела.
2.3.2.1

2.3.3

Хидроложки проучвания

Приложени са Метод на обобщените районни зависимости и
Метод на аналогията за оценка на вътрешногодишното разпределение
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на оттока за оценка на характеристиките на речния отток на основата
река и притоците ѝ в изследваните пунктове на пробовземане.
2.4

Прилагане на софтуерен продукт за моделиране на
хидравликата
на
реката
и
динамиката
на
разпространение на тежки метали в нея.

Избран за работа е моделът MIKE Hydro River, в допълнение с
модула Eco Lab. Този модел е използван за разработване на
хидравличен и за първи път на екологичен модел на участък от р.
Тополница, от устието на р. Медетска до опашката на яз. Тополница при
с. Поибрене.
MIKE Hydro River е новото поколение графичен потребителски
интерфейс за MIKE от DHI с приложение за речно моделиране.
За изграждането на симулационния модел MIKE HYDRO са
необходими следните изходни данни:
• Данни за топографията на терена – използван е дигитален
височинен модел (DEM) за района на р. Тополница от опашката на яз.
Жеков вир до опашката на яз. Тополница (I-ви участък);
• Напречни сечения на характерни места на реката – моделът
автоматично генерира напречни сечения през определено разстояние.
Получените сечения са коригирани ръчно до получаване на
необходимия обхват и честота за изграждането на стабилен модел;
• Гранични условия , определящи условията на протичане на
водните количества и дълбочините;
• Период на симулацията;
• Данни за водни нива и водни количества ;
• Данни за коефициент на грапавина.
ECO Lab позволява моделиране на процеси като еутрофикация,
качество на водата и транспорт на тежки метали. Съществуващите
шаблони, съдържат математическото описание на различните процеси
които протичат, в зависимост от изследвания процес.
Шаблонът за разпространение на тежки метали във водни
течения, като се разглеждат се две фази, водна фаза и утаечна (горните
10 cm), както и взаимовръзките между тях. Във водната фаза се вземат
под внимание процесите на адсорбцията/десорбцията на метали от
суспендираната материя. Във фазата на утайката се взема под
внимание процесите на адсорбцията/десорбцията на металите от
утайките в капилярната вода. Връзката между двете фази включва:
утаяването на суспендираните вещества, ресуспензията на утайките и
дифузния обмен между капилярната вода и водната фаза, както и
обратното. В този шаблон е приета предпоставката, че
характеристиките на утайките, като порьозност, плътност и капилярна
вода са постоянни във времето.
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
3.1

Хидроложки проучвания

За оценка на оттока на повърхностните води в изследваната
територия и колебанията му в месечен и годишен аспект са използвани
данни от опорната хидрометрична мрежа – по р. Тополница при с.
Поибрене (ХМС № 71480) по р. Буновска (ХМС № 71160), по р.
Църквищенска при гр. Средногорие (ХМС № 71140) и по р. Луда Яна
(ХМС № 71550, източно от с. Сбор).
Направена е оценка на всички хидроложки параметри на р.
Тополница и основните ѝ притоци и е изчертана районната крива за
параметрите на нарушения отток на реката в изследваните пунктове
преди и след заустване на притоците ѝ, както и на устията на самите
притоци. Определен е съответния отточен модул M=f(H) за средната
надморска височина на водосборите и е изчислено водно количество в
разглежданите пунктове .
Изчислено е вътрешногодишното разпределение на оттока в
поречието на р. Тополница в многогодишен период, който се
характеризира като много променлив и непостоянен и обикновено е в
зависимост от притоци ѝ.
Във водосбора на реката се оформя многоводие на реките през
през зимата 29% и пролетта (м. март-м. април) – 45%, а маловодие е
през лятото – 16% (м. август и м. септември) и есента – 10%. Видно е
че през летните месеци, когато има най-голяма нужда от вода за
напояване, тя е в по-малко количество.
Съставени
са
районни
криви
за
определяне
на
средногодишните водни количества за 2016 и 2017 години в
изследваните пунктове на пробовзимане дадени в Приложение 1
(Таблица 0.1 и Таблица 0.2) на дисертационния труд. Изчислено е
вътрешногодишното разпределение на оттока по месеци.
Изчертана е ключова крива на р. Тополница при ХМС №72480
с. Поибрене. Получените хидроложки данни са използвани като база
данни за използвания в изследването симулационен софтуер MIKE
Hydro River.
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Фигура 3.1. Районна
количества за 2016 год
3.2
3.2.1

крива

на

средногодишните

водни

Анализ на данните от водните проби

Сегментиране на водосбора на р. Тополница и НС „Тополница“

Анализът на получените данни от проведените експедиции в
района на р. Тополница и НС „Тополница“ показа, че р. Тополница и
притоците ѝ могат да бъдат сегментирани на 3 участъка, в зависимост
от наличното замърсяване в тях. Сегментите на реката са определени
на база концентрациите на изследваните микроелементи, както следва:
• I-ви участък – от устието на р. Медетска до яз.
Тополница
• II-ри участък – от яз. Тополница до устието на р.
Елшишка и НС „Тополница“ (незамърсен)
• III-ти участък – от устието на р. Елшишка до устието на
р. Тополница при гр. Пазарджик
3.2.1.1 Първи участък
Като основен източник на замърсяване в участъка може да се
приеме р. Медетска. В нейния водосбор попада открит рудник „Медет“,
който към настоящия момент не функционира, но все още се открива
остатъчно замърсяване от него. В този участък се намират и
предприятията „Дънди прешъс металс“ с хвостохранилище „Чавдар“,
„Елаците мед“ с хвостохранилище „Бенковски-2“ и „Аурубис“. Тези
предприятия се занимават с добив и преработка на цветни метали.
Според (План за управление на речните басейни , 2016-2021), те са
основни източници на замърсяване в района.
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Фигура 3.2. Концентрация на мед
(Cu) и манган (Mn) през 2016 г. в
пункт № 3 „р. Медетска (устие)“

Фигура 3.4. Концентрация на мед
(Cu) и манган (Mn) през 2016 г. в
пункт № 4 „ р. Тополница - след
устие на р. Медетска“

Фигура 3.3. Концентрация на мед
(Cu) и манган (Mn) през 2017 г. в
пункт № 3 „р. Медетска (устие)“

Фигура 3.5. Концентрация на мед
(Cu) и манган (Mn) през 2017 г. в
пункт № 4 „ р. Тополница - след
устие на р. Медетска“

Фигура 3.6. Концентрация на мед (Cu) и манган (Mn) през 2017 г. в
пункт № 7 „р. Златишка (устие)”
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В пункт № 3 „р. Медетска (устие)“ съдържанието на мед (Cu)
варира от 6 до 400 пъти по-високо от максималната допустима
концентрация. Съдържание на манган (Mn) е от 3 до 36 пъти по-високо
от максималната допустима концентрация. По-високо съдържание на
тези елементи се наблюдава през м. юни за 2016 год. (Фигура 3.2) и м.
октомври за 2017 год. (Фигура 3.3).
През 2016 год. отново не се отчитат концентрации над МДК и за
двата елемента в пункт № 7 „р. Златишка (устие)“, докато през 2017 год.
се констатират превишения и по двата показателя - за мед (Cu) от 6,3
през м. октомври 2017 г. и за манган (Mn) с 3,3 пъти по-високо от МДК.
(Фигура 3.6)
След вливането на р. Воздол (пункт №12), установените
стойности на концентрация на мед (Cu) е в границите на максимално
допустимите стойности, което се дължи също на наличието на висока
допълнителна приточност на реката от вливането на множество малки
незамърсени притоци, както и самопречиствателната ѝ способност.
Получените високи стойности при проведените анализи се
дължат предимно на залпови замърсявания от съоръжения към
действащите минни предприятия. Доказателство за това са данните
получени от БДИБР от НСМОС.
3.2.1.2 Втори участък
Във този участък няма констатирани замърсявания. Това се
дължи на наличието на язовир – яз. Тополница, който се явява утайник
на замърсените с тежки метали наносни отложения. Пробите взети
след язовира не показват наличие на замърсяване с тежки метали над
МДК. Установяват се незначителни концентрации на мед и манган (под
МДК) във водите на каналната мрежа.
3.2.1.3 Трети участък
Основното замърсяване в този участък е по показател манган
(Mn). Главен замърсител се явява р. Елшишка в поречието на която се
намира „Панагюрски мини“ ЕАД при с. Елшица. В (План за управление
на речните басейни , 2016-2021) р. Елшишка е посочена като водно тяло
в риск да не подобри екологичното си състояние.
Замърсяването в нея с манган (Mn) превишава от 1,2 до 20 пъти
МДК в пункт № 29 „р. Елшишка (устие) - с. Драгор„. Концентрациите на
мед (Cu) в този участък не превишава МДК. През 2016 год. се
констатира превишение на МДК от 8,5 пъти непосредствено преди
устието на р. Елшишка (пункт № 29, Фигура 3.7) и превишение над МДК
от близо 5 пъти в р. Тополница, непосредствено след устието на р.
Елшишка (пункт № 30, Фигура 3.8). Тези концентрации са замерени през
месец юни и високото замърсяване в р. Тополница вероятно се дължи
на маловодието в реката по това време на годината и ниската степен
на разреждане на водите от р. Елшишка. През 2017 год. проведените
експедиции са през месеците април и октомври и показват високи
концентрации на манган (Mn) в р. Елшишка (пункт №29, Фигура
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3.9) за м. април от близо 19,5 пъти над МДК, докато през м. октомври
превишението е едва 1,2 пъти. За същия период в р. Тополница (пункт
№30, Фигура 3.10) не се установява превишение на МДК и за двата
разглеждани месеца. Голямата разлика в концентрациите вероятно се
дължи на ефекта на разреждане на водите от р. Елшишка в тези на р.
Тополница, поради голямата разлика във водните количества на двете
реки за м. април и октомври.

Фигура 3.7. Концентрация на
манган (Mn) за 2016 год. в пункт
№ 29 „р. Елшишка (устие) - с.
Драгор”

Фигура 3.9. Концентрация на
манган (Mn) за 2017 год. в пункт
№ 29 „р. Елшишка (устие) - с.
Драгор”

Фигура 3.8. Концентрация на
манган (Mn) за 2016 год. в пункт
№ 30 „р. Тополница - след устие
на р. Елшишка”

Фигура 3.10. Концентрация на
манган (Mn) за 2017 год. в пункт
№ 30 „р. Тополница - след устие
на р. Елшишка”

3.2.2

Товари от мед и манган за периода 2010-2017 год.

Получените данни за концентрациите на мед (Cu) и манган (Mn)
в поречието на р. Тополница за периода 2010-2017 год., получени от
БДИБР и данните за водните количества за същия период, получени от
НИМХ, дадоха възможност да се изчислят товарите с гореспоменатите
микроелементи.
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За периода най-значителни товари и по двата показателя (мед
(Cu) и манган (Mn)) се наблюдават през месец май 2014 година, където
достига стойности от 5,47 gr/s за мед (Cu) и 4,60 gr/s за манган (Mn),
като плавно намаляват в следващите години. Този спад може да се
дължи на по-задълбочените проверки от страна на държавните
институции и по-сериозните санкции, които им се налагат при
неспазване на изискванията за контрол над замърсяванията. Товарите
от мед (Cu) за 2016 и 2017 год. имат сходен характер, като пика на
замърсяването е през месеците февруари и март и за двете години.
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Фигура 3.11. Месечно многогодишно разпределение на товарите
мед (Cu) в пункт № 15 "р. Тополница - с. Поибрене"
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Фигура 3.12. Месечно многогодишно разпределение на товарите
манган (Mn) в пункт № 15 "р. Тополница - с. Поибрене"
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3.3
3.3.1

Анализ на данните от почвените проби

Почвена реакция

В анализираните проби от първата научна експедиция през юни
2016 се установи, че почвената реакция варира от 4,8 до 7,8. Този
диапазон изисква детайлно обследване на точките от пробовземането.
За двете години на пробовземане се установи вариация от
силно кисела до кисела на почвената реакция в приетия първи сегмент
на разглеждания обект. Отличават се като силно кисели почвените
реакции в площадките при р. Медетска и при р. Тополница след устието
на р. Златишка – 5,2 и 5,0. След язовира почвената реакция се запазва
от слабо киселина до неутрална. В района на третия сегмент се отличи
с кисела почвена реакция площадката при р. Елшишка – 5,4.
3.3.2

Тежки метали

Определянето на някои елементи като микроелементи или
тежки метали се базира на разписаните гранични стойности на
металите, съгласно (Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за
допустимо съдържание на вредни вещества в почвите).
Площадките с превишение на МДК по показател мед (Cu)
попадат в първия сегмент на водосбора - № 2 „при р. Медетска (устие)“
, № 4 „при р. Пирдопска (устие)“ , № 7 „при р. Тополница - след устие на
р. Златишка“ и № 10 „при р. Буновска (устие)“. В долното течение на
реката се наблюдава замърсяване при р. Елшишка – площадка № 16
(сегмент 3).
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Фигура 3.13. pH на почвите в обследваните площадки през 2016 год.
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Фигура 3.14. pH на почвите в обследваните площадки през 2016 год.
3.4

Анализ на растителните проби

Анализирани са различните части на растения ориз (корен,
зелена маса и класове), взети от оризище в землището на с. Цалапица
в края на вегетационния период през 2017 год. за определяне на
съдържание на тежки метали в тях.
Определени са факторите на трансфер по отношение на
почвата и по отношение на корените по определените показатели мед
(Cu), цинк (Zn), манган (Mn), желязо (Fe) и олово (Pb).
Корените на ориза акумулират най-значително цинк (Zn), манган
(Mn) и желязо (Fe). Растенията ориз натрупват най-малко манган (Mn)
и желязо (Fe) в зелената маса и класовете.
3.5
3.5.1

Статистически анализ

Клъстерен анализ

Разгледани са различни варианти на получените водни и
почвени проби с цел получаване на оптимално разпределение на
клъстерните групи и са изработени дендрограми с получените
резултати. Всички дендрограми получени чрез софтуера Statistica 12.0,
по ордината си достигат до 33% от (Dlink/Dmax).100.
3.5.1.1 Водни проби
Разгледани са 4 варианта, като са използвани основните
числови характеристики на променливите (минимална, максимална и
средна стойност и медиана). Установено е, че най-добро
разпределение на клъстерите по години и по пунктове е получено
посредством средните стойности на разглежданите променливи.
Най-значим за настоящото изследване е първия клъстер, който
обединява параметрите с най-голямо значение за замърсяването в
района, а именно мед (Cu), манган (Mn) и сулфати (SO4). (Фигура 3.15)
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Фигура 3.15. Дендрограма по параметри със средните стойности
на експерименталните данни през 2016 и 2017 год.
Разпределението на клъстерите по пунктове може да се
раздели на две зони: първата зона обхваща пунктовете след яз.
„Тополница“, втората тези преди него. (Фигура 3.16)

Фигура 3.16. Дендрограма по пунктове със средните стойности на
експерименталните данни през 2016 и 2017 год.
Подробно е разгледано горното течение на р. Тополница – от
устието на р. Медетска, до с. Поибрене. Разгледани са два основни
варианта – с концентрациите и товарите на замърсяващите елементи.
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За всеки от вариантите са разгледани по два подварианта – с всички
променливи и само с тежките метали, на които е направен клъстерен
анализ по променливи и по пунктове и години.
3.5.1.2 Почвени проби
Клъстерния анализ на почвените проби е приложен с цел
определяне на статистически значими групи както по компоненти, така
и по площадки и години. С помощта на софтуера Statistica 12, са
генерирани две дендрограми: една определяща клъстерите по
компоненти (pH, T8,2, TCA, калций (Ca), магнезий (Mg), наситеност с
бази (Bases), мед (Cu), цинк (Zn), манган (Mn), олово (Pb), никел (Ni) и
кобалт (Co)) и една по площадки и години. Разгледани са всички
получени стойности за дадените компоненти за периода на изследване
(2016-2017 год.).
Получена е дендрограма по променливи и са обособени два
клъстера, като значим за настоящото изследване е първия, които
обхваща компонентите мед (Cu), манган (Mn), цинк (Zn), никел (Ni) и
олово (Pb). (Фигура 3.17) Установени са превишения по показатели мед
(Cu) и манган (Mn) над МДК в повечето площадки от първия сегмент на
р. Тополница.

Фигура 3.17. Клъстерен анали на почвите за разглеждания период
(2016-2017 год.) по компоненти за периода.
Обособяват се две зони: зона със силно замърсени почви
(площадките от горното течение на р. Тополница и площадката при
Черногоровски напоителен канал) и зона със слабо замърсени почви
(площадките от долното течение на реката и НС „Тополница“).
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Фигура 3.18. Клъстерен анализ на почвите за изследвания период
(2016-2017 год.) по площадки и години.
3.5.2

Анализ на главни компоненти

Водни проби
При анализа на главни компоненти е установено че 85% от
система се описват с 5 латентни фактора.
Фактор
1
обединява
активна
реакция
(pH),
електропроводимостта (EC), мед (Cu), манган (Mn), желязо (Fe),
магнезий (Mg) и сулфати (SO4). Този фактор е от основно значение за
целите на дисертационния труд. Доказва се зависимост между
концентрацията на тежки метали и активната реакция и
електропроводимостта.
Фактор 2 обединява калций (Ca), хлор (Cl), хидрокарбонати
(HCO3), азот нитритен (N-NO3) и нитрати (NO3).
Фактор 3 обединява калий (K) и натрий (Na).
Фактори 4 и 5 описват общо 15 % от системата и в тях се отделя
само цинкът (Zn).
В сравнение с клъстерния анализ резултатите от анализа на
главни компоненти дават по-добра представа за разпределението на
параметрите и източниците на замърсяване в района.
3.5.2.2 Почвени проби
Анализа на главни компоненти, показва че четирите латентни
фактора описват близо 82 % от общата вариация на изследваните
променливи.
Фактор 1 обединява активна реакция (pH), наситеност с бази
(Bases), T8,2, TCA, калций (Ca) и магнезий (Mg), това са показателите
свързани с анализа на физико-химията на почвата.
3.5.2.1
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Фактор 2 обединява основите замърсители в района: мед (Cu),
манган (Mn) и цинк (Zn), идващи най-вече от големите предприятия за
добив и преработка на цветни метали в района.
Фактори 3 и 4 описват общо около 20 % от системата и те
обхващат останалите 3 тежки метала: олово (Pb), никел (Ni) и кобалт
(Co). За тях може да предположим, че са характерни за района като
фонови замърсители.
В сравнение с клъстерния анализ резултатите от анализа на
главни компоненти дават по-добра представа за разпределението на
параметрите и източниците на замърсяване в района.

4. МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВАТА НА ВОДИТЕ С
ЕКОЛОГИЧЕН РИСК
MIKE Hydro обхваща повече области на приложение, отколкото
всеки друг софтуер за моделиране. Той позволява да се моделират
различни задачи, свързани с хидравликата на реките, качествата на
водата, наводненията, прогнозирането, навигацията, както и
динамиката на водосборния басейн и оттока.
Хидравличният и екологичният модели на р. Тополница са
изработени за горното течение от реката в участъка от устието на р.
Медетска до опашката на яз. Тополница при с. Поибрене.
4.1
4.1.1

Хидравличен модел

Разработване на хидравличния модел

Хидравличният модел на р. Тополница е изграден на базата на
DEM, като е очертано корито на реката по точките на талвега ѝ и са
генерирани напречни сечения през 200 m по течението на реката.
Приет е коефициент на грапавина на коритото 0.035 по Манинг.
Граничните условия са зададени като средномесечните водни
количества в началото на разглеждания участък от р. Тополница, в
точките на вливане на четири от притоците ѝ (р. Медетска, р. Златишка,
р. Воздол и р. Буновска) на базата на направените хидроложки
изчисления. В края на участъка (с. Поибрене) е известна Q-H
характеристиката на реката.
Симулационния период е приет 01.01.2016 г. – 31.12.2017 год. ,
а времевата стъпка при която се постига най-голяма стабилност на
модела е 10 секунди.
4.1.2

Оценка на достоверността на хидравличния модел

Моделът е валидиран на базата на последната точка от
разглеждания участък от реката, където има изградена хидрометрична
станция – ХМС № 71480 при с. Поибрене.
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Оценката на достоверността на модела се прави като
сравнение между действително измерени водни количества и
резултати от модела.

Фигура 4.1. Водни количества в пункт № 15 – действително
измерени и моделни данни
Коефициентът на Nash-Sutcliffe дава сходимост NSE=0,904,
което доказва високата сходимост на модела с действителните
резултати. Така изградения хидравличен модел има много висока
достоверност на получените водни количества и водни нива. (Фигура
4.2)

Фигура 4.2. Метод на Nash-Sutcliffe за определяне на
ефективността на модел
4.1.3

Симулация на водното течение за периода 2016-2017 год.

Получени са резултати за водните нива и водните количества в
отделните напречни сечения са представени в карти (в план), надлъжни
и напречни профили по течението на р. Тополница. Картите са
представени в Меркаторова проекция, като по абсцисата и ординатата
са представени в метри (m).
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Фигура 4.3. Надлъжен профил на реката по отношение на водното ниво за месец май 2016 г.
По абсцисата са дадени разстоянията от началото на реката в m, а по ординатата надморската височина в m.
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Фигура 4.4. Карта на водните количества в р. Тополница – 08.06.2016 год.
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Фигура 4.5. Карта на водните количества в р. Тополница – 26.04.2017 год.

Виктория Кънчева | 24

„Оценка на въздействието на води с екологичен риск върху почви и земеделски култури“

4.2

Екологичен модел

В настоящия дисертационен труд за първи път е разработен и
оценен екологичен модел за разпространение на мед (Cu) в поречието
на р. Тополница в участъка от устието на р. Медетска до опашката на
яз. Тополница, при с. Поибрене.
4.2.1

Разработване на екологичния модел

Използваният шаблон за тежки метали включва 6 променливи
на състоянието: 3 във водната фаза, които се транспортират разтворима мед (SCu), адсорбирана мед (XCu) и маса на
суспендираните частици (XSS); и 3 в фазата на утаяване, които не се
транспортират - адсорбирана мед в седиментите (XCuS), разтворена
мед в порите (SCuS) и маса на седиментите (XSed).
Променливи във водната фаза:
➢ Разтворена мед (SCu)
Проведените научни експедиции и данните предоставени от
Басейнова дирекция Източнобеломорски район, дават информация за
разтворената мед (Cu) в реката и притоците ѝ. За изграждането на
модела е зададена концентрацията ма разтворима мед (Cu) по данни
от проведените научни експедиции и предоставените от БДИБР.
➢ Адсорбирана мед (XCu) и маса на суспендираните частици
(XSS)
Тези две променливи за нуждите на модела са приети като
константа.
Променливи във фазата на утайките – приети са за константи
➢ Адсорбирана мед в седиментите XCuS
Бяха направени следните приемания: утайките имат пропорция от
70% от 2 mm материал, 25% от 0,125 mm и 5% от 0,063 mm и че
дебелината на утайките е 10 cm (Ferreira, 2016).
➢ Разтворима мед в капилярната вода SCuS
Използвана е стойност от 0,01 за концентрацията на разтворена мед
въз основа на средната стойност на разтворена мед.
➢ Маса на седиментите
Използвани са същите две приемания както при адсорбираната мед
в седиментите.
Времевата стъпка за екологичния модел съвпада с тази на
хидродинамичния, а именно – 10 секунди. Приет е симулационен
период: 19.01.2016 г. – 06.12.2016 г. тъй като са използвани данните от
провеждания мониторинг на БДИБР.
4.2.2

Валидиране на екологичния модел

Модела е валидиран на базата на последната точка от
разглеждания участък от реката, където има изградена хидрометрична
станция – с. Поибрене.
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Оценката на достоверността на модела се прави като
сравнение между действително измерените концентрации на мед (Cu)
и резултатите получени от модела.

Фигура 4.6. Концентрации на мед (Cu) в пункт № 15 за 2016 и 2017
год. – действително измерени и моделни данни
Коефициентът на Nash-Sutcliffe е NSE=0,563 общо за двете
години, което показва средна степен на достоверност на екологичния
модел (Фигура 4.7). От Фигура 4.6 се вижда, че с течение на времето
достоверността на модела се повишава. Изчислен е коефициента на
Nash-Sutcliffe за 2017 год. - NSE=0,770. Видно е, че колкото попродължителен е периода на изследване, толкова достоверността на
модела е по-висока (Фигура 4.8).

Фигура 4.7. Коефициент на NashSutcliffe за определяне на
ефективността на екологичния
модел за 2016-2017 год.
4.2.3

Фигура 4.8. Коефициент на NashSutcliffe за определяне на
ефективността на екологичния
модел за 2017 год

Карти на разпространението на концентрацията на мед (Cu)
в поречието на р. Тополница
Картите са представени в Меркаторова проекция.
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Фигура 4.9. Надлъжен профил на разпространението на разтворима мед (Cu) р. Тополница
По абсцисата са дадени разстоянията от началото на реката в m, по ордината от ляво - надморската
височина в m, а по ордината от дясно - концентрациите на мед (Cu) в mg/l. Червената линия показва най-високите
концентрации на мед (Cu) в рамките на разглеждания период , а черната показва концентрациите към момента на
заснемане на профила.
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Фигура 4.10. Карта на разпространение на замърсяването в р. Тополница – 10.09.2016 год.
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Фигура 4.11. Карта на разпространение на замърсяването в р. Тополница – 21.04.2017 год.
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5. ПРЕПОРЪКИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
КУЛТУРИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИ С
ЕКОЛОГИЧЕН РИСК
На базата на направения анализ на състоянието на
проблема и проведените от нас изследвания, относно
замърсяването на водите и почвите с тежки метали при напояване,
са разработени препоръки и указания за използване на води с
екологичен риск . В тях са посочени конкретните необходими мерки
за намаляване на вредното въздействие при напояване с такива
води, като е акцентирано на прилагането на подходящите техники и
технологии за напояване и подходящи поливни режими, в
зависимост от вида на културите и вида замърсители във водите и
почвите.
• Необходимо е провеждане на собствен мониторинг от
земеделските стопани на води и почви, като се изготвя дневник
с наблюдаваните показатели за количество и качество;
• Да се ограничи използването на води с повишена концентрация
на тежки метали (манган (Mn), цинк (Zn), кобалт (Co) и др.) при
кисели почви;
• При наличието на манган (Mn), желязо (Fe), мед (Cu), цинк (Zn)
и кобалт (Co) във водите за напояване, за избягване на
токсичното им въздействие върху културите, се препоръчва
напояването с по-малки поливни норми (до 1800 m3/ha),
предимно на полски култури и при гравитачно напояване.
Препоръчва се плодовете и зеленчуците за прясна консумация
да не бъдат напоявани с такива води или получената продукция
задължително да се преработва;
• При наличие на арсен (As) в поливната вода, може да се
напояват фуражни и някои зърнени култури-соя, овес, ечемик,
ориз, при строг контрол на нормите на МДК; При дъждуване при МДК до 0,2 mg/l се прилага напоителна норма до Мср=1800
m3/ha. При гравитачно напояване при МДК до 0,5 mg/l се
напоява също с норма Мср = 1800 m3/ha;
• При наличие на тежки метали и металоиди в почвата е
необходимо периодично контролиране на отглежданата
растителна продукция в замърсените райони;
• При съдържание в поливните води на Fe от 5-12 mg/l -се
препоръчва гравитачно напояване на зърнено-фуражни
култури, а при Fe>20 mg/l -напояване на полски култури само
едновременно с наторяване. Не се препоръчва дъждуване с
води съдържащи желязо (Fe) , защото по растенията се
получават петна;
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•

•

•

•
•

За намаляване на риска от технически проблеми - запушване на
капкообразувателите и дюзите не трябва да има наличие на
манган (Mn) от 0,1 – 1,5 mg/l; сулфати (SO4) от 0,5 до 2,0 mg/l и
желязо (Fe) от 0,1 до 1,5 mg/l в поливната вода, да се полива;
Препоръчва се развитието на алтернативно земеделие чрез
отглеждане на етерично-маслени култури върху замърсени с
тежки метали почви. Те са подходящи за биологично очистване
на почвите, което ще допринесе за подобряване на физикохимичния състав на почвите и тяхната структура;
За намаляване на екологичния риск върху почвите и културите
се препоръчва използване на подходящи техники и технологии
за напояване, съответстващи на качествата на поливните води.
Задължително трябва да се спазват добрите практики за
напояване на земеделските култури;
Препоръчва се прилагане на подходящи поливни и напоителни
норми при води с екологичен риск за почвите и земеделските
култури, в съответствие с нормативната база;
Привличане
на
инвестиции
в
разработването
на
екологосъобразни и устойчиви технологии за управление на
водните и почвените ресурси.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ
1. Анализът на проведените изследвания до момента показва, че те
са фокусирани върху конкретни замърсители и техните
източници.
Липсата
на
задълбочен
анализ
върху
разпространението на тежките метали по поречието на р.
Тополница създава препятствие за внедряването на устойчиви
решения за управление на напояване с води с екологичен риск. В
световен мащаб намират широко приложение симулационните
модели за анализ на разпространението на замърсители във
повърхностни водни тела.
2. От направените
инженерно-хидроложки проучвания
са
определени отточните характеристики на р. Тополница и
притоците ѝ в пунктовете на пробовземане. Установена е, ясно
изразена зависимост на изменчивостта на средногодишния отток
спрямо климатичните особености в района, като периодът на
многоводие във водосбора се явява през пролетни месеци (м.
март-м. април) – 45%, а на маловодие е през лятото – 16% (м.
август и м. септември). Изчислено е вътрешногодишното
разпределение на оттока по месеци за 2016 и 2017 години за
разглежданите пунктове. Изчертана е ключова крива на р.
Тополница при ХМС №72480 с. Поибрене. Получените резултати
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са използвани като база данни за използвания симулационен
софтуер MIKE Hydro River.
3. От анализа на резултатите от проведените научни експедиции за
пробонабиране на водни и почвени проби по цялото поречие на
р. Тополница и притоците ѝ и НС “Тополница“ се установи, че
поречието на р. Тополница може да се сегментира на 3 участъка
в зависимост от наличието на замърсяване.
Участъците са както следва:
• I-ви участък – от устието на р. Медетска до яз. Тополница с
наличие на концентрации на мед (Cu) и манган (Mn)
превишаващи МДК;
• II-ри участък – от яз. Тополница до устието на р. Елшишка,
както и НС „Тополница“ е участък без наличие на завишени
концентрации на изследваните параметри;
• III-ти участък – от устието на р. Елшишка до устието на р.
Тополница, с наличие на концентрации на манган (Mn)
превишаващи МДК.
Резултатите от проведеното изследване показват наличието на
потенциален риск от замърсяване с тежки метали в два от трите, приети
от нас сегмента на реката – I-ви и III-ти участък.
a)
В I-вият участък превишението на концентрацията на
мед (Cu) над МДК за единична проба в изследваните пунктове
е в диапазона от 6 до 400 пъти в р. Медетска (устие). Високи
концентрации са установени и в р. Тополница - след устие
Медетска и преди устие на р. Златишка“-1,1 до 250 пъти. В р.
Буновска –устие и в р. Тополница при Поибрене - няма
установени концентрации над МДК.
Превишението на концентрацията на манган (Mn) над МДК в р.
Медетска (устие) е в диапазона от 5,7 до 36 пъти. В р.
Тополница превишението над МДК след вливане на р. Медетска
е от 1,65 до 32 пъти, а преди вливане на р. Златишка - от 1,3
пъти до 16 пъти. Концентрации на манган над МДК са
установени в р. Тополница и след вливането на Воздол и р.
Буновска от 1,65 до 2,8 пъти.
Получените високи стойности при проведените анализи се
дължат предимно на залпови замърсявания от съоръжения към
действащите
металодобивни
и
металопреработвателни
предприятия. Наблюдава се постепенно намаляване на
установените концентрации на двата основни замърсителя мед
(Cu) и манган (Mn) в участъка от устието на р. Медетска до
достигане на яз. Тополница, което се дължи на наличието на
висока допълнителна приточност на реката от вливането на
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множество
малки
не
замърсени
притоци,
както
и
самопречиствателната ѝ способност.
b) Във II-рият участък предпоставка за отсъствието на
замърсяване в реката и в каналната мрежа на системата, са
яз. Тополница и бент „Лесичово“, които изпълняват ролята
на утайници за тежките метали от I-вия участък.
Непредвидено залпово изпускане на високи води от
язовира, може да доведе до изнасяне на замърсени наносни
отложения от мъртвия обем, при което тези води може да се
класифицират, като води с висок екологичен риск и
използването им за напояване в напоителна система
„Тополница“ е опасно.
c) В III-тият участък е установено замърсяване от манган (Mn)
превишаващо МДК в диапазона 1,2÷19 пъти, при устието на
р. Елшишка, непосредствено преди вливането ѝ в р.
Тополница. Непосредствено след устието на реката,
превишение над МДК в р. Тополница е близо 5 пъти.
4. Изследването на товарите на замърсяване в р. Тополница за 10
годишен период , показва пик по показатели мед (Cu) и манган
(Mn) през май 2014 год. със стойност от 5,47 gr/s и респективно
4,6 gr/s. Товарите по двата показателя намаляват плавно в
периода 2014-2017 год., като се наблюдава поведение с пик на
замърсяване през м. февруари и м. март за периода 2016 - 2017
год.
5. В площадките за мониторинг на почви средната стойност на pH
за 2016 и 2017 год. е около 6,0. Най-ниските установени стойности
са в площадките около р. Медетска -5,2 и р. Тополница при
устието на р. Златишка и при с. Мухово - респективно 5,0 и 4,8.
След яз. Тополница почвената реакция е от слабо киселинна до
слабо алкална. В района на р. Елшишка е установена кисела
почвена реакция, което е потенциален проблем при отглеждане
на земеделски култури.
6. Установено е превишение на МДК по показател мед (Cu) в
почвите в I-вия участък от реката в диапазона 1,1÷3,0 пъти в
площадки № 2 „при р. Медетска (устие)“ , № 4 „при р. Пирдопска
(устие)“ , № 7 „при р. Тополница - след устие на р. Златишка“ и №
10 „при р. Буновска (устие)“. Във II-рия участък на площадка №15
„при Черногоровски канал – с. Черногорово“ е установена
стойност по показателя (Cu) около 600 mg/kg, което превишава 4
пъти МДК. В площадка № 5 „при р. Златишка – преди устие на р.
Пирдопска“ е измерена висока стойност по показателя манган
(Mn) от 908 mg/kg.
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7. Определена е връзката „вода – почва“ и е установено
продължаващо замърсяване от мед (Cu) в площадката при р.
Медетска в следствие на водите на р. Медетска. В площадката
при р. Златишка съществува потенциален риск от допълнително
натоварване на почвите с мед (Cu) при напояване с води от р.
Златишка или р. Тополница.
8. Определени са факторите на трансфер на набор тежки метали по
отношение на почвите и различните части на растенията.
Оризовите растения акумулират най-силно от почвата в корените
си цинк (Zn), манган (Mn) и желязо (Fe). Цинкът се акумулира в
отношение приблизително 50:50 – зелена маса : класове, медта
в отношение 70:30 и манган (Mn) и желязо (Fe) е в отношение
20:80. Медта е с фактор на трансфер <1 и показва, че растенията
ориз не натрупват значителни количества от този елемент.
9. Направена е класификация по показатели и по пунктове на
водните проби от проведените научни експедиции с помощта на
клъстерен анализ. Клъстерите по показатели оформят основните
групи от замърсители в района. В първия клъстер попадат мед
(Cu), манган (Mn) и сулфати (SO4). Анализът на главни
компоненти потвърди резултатите от клъстерния анализ.
Анализът по пунктове обособи две основни групи: пунктовете от
горното течение на р. Тополница (I-ви участък) и пунктовете след
яз. Тополница (II-ти участък). При разглеждане на клъстерите в
горното течение се обособиха 2 основни групи, обособяващи
двете години на пробонабиране.
10. Клъстерният анализ на почвените проби по пунктове обособява
две зони: слабо замърсени/ незамърсени почви в долното
течение на р. Тополница (след яз. Тополница) и силно замърсени
почви в горното течение на реката. Анализът на главни
компоненти показва разпределение на показателите в 4 фактора,
като основните замърсяващи елементи се обособяват със фактор
2: мед (Cu), манган (Mn) и цинк (Zn).
11. Разработен е хидравличен модел на р. Тополница от устието на
р. Медетска до опашката на яз. Тополница, с помощта на
софтуерния продукт MIKE Hydro River. За оценка на
достоверността на хидравличния модел, в последната точка от
разглеждания участък, е използван критерият за ефективност на
модели на Nash-Sutcliffe. Получена стойност NSE=0,904 показва
висока достоверност на изградения хидравличен модел.
Резултатите от него са представени в карти в Меркаторова
проекция, надлъжни и напречни профили.
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12. Разработен е симулационен модел за определяне динамиката на
разпространение на замърсяването с мед (Cu) по протежение на
р. Тополница - от устието на р. Медетска до с. Поибрене, на
базата на модула EcoLab към софтуера MIKE Hydro River.
Направена е оценка на достоверността на изградения екологичен
модел за последната точка на модела посредством коефициента
на Nash-Sutcliffe. За двете изследвани години NSE=0,563, което
показва средна степен на достоверност на модела. Отделно е
разгледана 2017 год., където достоверността на модела нараства
на NSE=0,770. Това показва, че продължителността на
изследване увеличава достоверността на модела. Данните за
разпределение на концентрацията на мед (Cu) са представени в
карти в Меркаторова проекция.
13. Разработени са препоръки и указания за опазване на
повърхностните води и почви от тежкометално замърсяване и
намаляване на вредното въздействие от води с екологичен риск
върху почвите и земеделските култури при използването им в
напоителните системи.
14. Предложени са подходящи за отглежданите земеделски култури,
екологосъобразни поливни норми и технологии за напояване, в
зависимост от вида на замърсителя.

ПРИНОСИ
1) Проведено е цялостно изследване на р. Тополница и притоците й
и е разработена схема на сегментиране на реката и НС
„Тополница“, с която се дефинират участъците в зависимост от
наличието на замърсяване.
2) Направена
е
инженерно-хидроложка
оценка
на
средномногогодишния отток на р. Тополница и основните й
притоци, както и оценка на вътрешногодишното му
разпределение за съответните пунктове на пробовземане.
3) Разработен е хидравличен модел на р. Тополница в участъка от
устието на р. Медетска до с. Поибрене чрез използване на
софтуерния продукт MIKE Hydro River и са изработени карти на
водните количества.
4) За пръв път у нас е изграден екологичен модел на базата на
модула EcoLab към софтуера MIKE Hydro River за оценка
динамиката на разпространение на замърсяването с мед (Cu) в
поречието на р. Тополница от устието на р. Медетска до с.
Поибрене и са изработени карти на разпространението.
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5) Разработени са препоръки и указания за опазване на водите,
почвите и земеделските култури от замърсяване с тежки метали
при напояване с води с екологичен риск.
6) Предложени са мерки за намаляване на вредното въздействие на
водите с екологичен риск при използването им в напоителните
системи. Предложени са също подходящи екологосъобразни
поливни норми и технологии за напояване в зависимост от
напояваните култури.
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