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Abstract. Urban pollution plays a key role in the quality of life in big cities and assessment of degree of anthropogenic 
load is of upmost importance. In this study, magnetometry is applied for fast, effective and sensitive method for evalu-
ation of urban pollution in the biggest green zone in Sofia. The highest degree of anthropogenic pollution is obtained 
in zones of roads proximity and the major sport and entertainment facilities in the Borisova Gradina area. The main 
anthropogenic sources are identified and analyzed.
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Антропогенното замърсяване на големите градо-
ве е един от основните проблеми на съвременно-
то общество не само в Европа, но и по целия свят 
(Amato et al., 2014). Основна роля за замърсяването 
на околната среда в градовете играят транс портът 
и промишлеността. Установено е, че замърсява-
нето на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) 
с аеродинамични размери <10 µm (ФПЧ10, PM10), 
както и с най-фините частици с размери <2,5 µm 
(ФПЧ2.5, PM2.5) води до значителен здравен риск за 
населението и е една от причините за увеличаване 
на смъртността от сърдечно-съдови заболявания 
и заболявания на дихателната система (Miller et 
al., 2012). Проблемът за градското замърсяване у 
нас е особено тежък и актуален, тъй като съглас-
но последните данни на ЕК, България отново е 
страната с най-висока степен на замърсяване с 
ФПЧ в градовете измежду страните, членки на ЕС 
(http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/
en/). Мониторингът и оценката на замърсяването 
изискват значителни инвестиции за монтиране и 
поддържане на мониторингови станции за качест-
во на атмосферния въздух, за извършване на хими-
чески анализи и за труд. Ето защо, въвеждането и 
използването на нови чувствителни и евтини мето-
ди за оценка на антропогенното замърсяване дава 
ценна информация за подобряване функционира-
нето на системите за мониторинг на състоянието 
на атмосферния въздух в големите градове. Такъв 
бърз, чувствителен и сравнително евтин метод е 
магнитометричният, който все повече набира по-
пулярност поради множеството си предимства 
спрямо класическите методи (Petrovsky, Elwood, 

1999; Jordanova, 2017). Принципът на приложение 
на метода се базира на факта, че отпадните продук-
ти от различни антропогенни дейности (емисии от 
транспорта, промишлена дейност, ТЕЦ, миннодо-
бивна и преработвателна дейност и др.) почти ви-
наги съдържат значително количество силномаг-
нитни оксиди на желязото. Попадайки в почвите, 
седиментите, върху пътните настилки и т.н., те 
повишават количеството на магнитните минерали 
в естествената среда, което много ефективно се ре-
гистрира от съвременните инструменти, използва-
ни в изследванията на магнетизма на природните 
материали (скали, седименти, почви, прах и т.н.) 
(Petrovsky, Elwood, 1999).

Целта на настоящото изследване е прилага-
не на магнитометричния метод за детайлна и 
ефективна оценка на степента на замърсяване в 
различните части на най-големия в София парк – 
Борисовата градина. Събрани са 396 проби от по-
върхностния 0–2 cm почвен слой. Опробването е 
проведено по квадратна мрежа с разстояние меж-
ду точките 100 m. Почвените проби са изсушени 
и пресяти през сито с размер на отвора 1 mm, след 
което са подложени на редица магнитни измерва-
ния. Определени са следните магнитни параметри 
– магнитна възприемчивост (χ), изотермична ос-
татъчна намагнитеност (IRM2T), безхистерезисна 
намагнитеност (ARM), честотнозависима магнит-
на възприемчивост (χfd %). Първите два параметъ-
ра дават информация за концентрацията на окси-
дите на желязото, докато последните два зависят 
главно от размера на феромагнитните частици. На 
фиг. 1А е показана картата на магнитната възпри-
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емчивост (χ) за опробваната площ, а на фиг. 1Б – 
картата на χfd %.

Картината на магнитната възприемчивост χ 
(фиг. 1А) отразява много ясно степента на антро-
погенно въздействие върху зелените площи на 
парка – максималните стойности се наблюдават 
в непосредствена близост до големите транспорт-
ни артерии, с които граничи Борисовата градина 
– бул. „Цариградско шосе“, бул. „Драган Цанков“ 
и алея „Яворов“. Систематично по-високите стой-
ности на χ в района около Националния стaдион 
„Васил Левски“ също са указание за наличие на 
замърсяване на почвите в този участък на парка. 
Високите стойности по протежение на някои от 
главните вътрешнопаркови алеи също са указа-
ние за локално замърсяване, свързано с наличие 
на увеселителни съоръжения. Основният източник 
на замърсяването очевидно е свързан с вредните 
емисии от автомобилния трафик, което е в унисон 
с получените резултати от изследвания на уличен 
прах (Jordanova et al., 2014). Максималните стойно-
сти на χ, наблюдавани в участъка от „Цариградско 
шосе” между Орлов мост и алея „Яворов“  
(фиг. 1А), отразяват по-интензивно замърсява-
не в резултат на увеличеното количество емисии 
при движението по стръмен участък. Картата на 
честотнозависимата магнитна възприемчивост  
(χfd %, фиг. 1Б) показва систематично по-едри раз-
мери на антропогенните магнитни частици в най-
силно замърсените участъци в близост до основ-

ните булеварди, отразени чрез минималните стой-
ности на χfd %. Естествените незамърсени почви в 
западните части на парка имат по-слаба магнитна 
възприемчивост и съответно, по-висока честот-
нозависима магнитна възприемчивост (Jordanova, 
2017). Получените резултати дават детайлна кар-
тина на степента на антропогенното замърсяване в 
Борисовата градина.
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Фиг. 1. А – магнитна възприемчивост (χ) и Б – честотнозависима магнитна възприемчивост (χfd %) на почвите в Борисовата градина


