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Резюме. Рассматриваются результаты биогеохимических исследований Верхнефракийской низменности – района Старозагорского поля, 
и в особенности, участка бассейна р. Сазлийка. На основе данных полевых исследований проанализировано содержание 
микроэлементов (Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Mn, Cd и Cu) в растениях разных жизненных форм – деревьях, кустарниках, травах. Пробы отобраны 
как в относительно незатронутых (фоновых), так и в сильно антропогенизированных геокомплексах. Выполнены сравнения с 
результатами подобных исследований в Болгарии и других странах мира. Рассчитаны геохимические коэффициенты и составлены 
геохимические спектры. Особенный интерес представляет содержание и распределение в растительности кадмия, свинца, цинка и меди. 
Эти элементы накапливаются в растениях в сравнении с местным геохимическим фоном почв. Сделаны интерпретация результатов и 
соответствующие выводы. 
 

Животът на Земята е най-забележителният процес на нейната повърхност, 
получаващ живителната енергия на Слънцето и задвижващ едва ли не всички 
химични елементи от таблицата на Менделеев. 

 В. И. Вернадски 
 
Въведение 
   Забележителният руски учен акад. В. И. Вернадски е 
основоположник на науката биогеохимия, изучаваща 
дейността на живите организми в качеството им на водещ 
фактор на миграция и преразпределение на химичните 
елементи и съединения. Създаването на теоретичните 
основи на тази наука  дава възможност за развитието на 
един много важен нов аспект в опознаването на мястото на 
живота на планетата ни. В. И. Вернадски разработва и 
представата за биосферата като сфера на Земята, в която 
се осъществява геохимичната дейност на живото 
вещество. Именно затова особен интерес представлява 
взаимодействието между живото вещество и неживата 
материя, което протича под формата на масообмен на 
химичните елементи между живите организми и 
окръжаващата среда. Именно тези процеси, които по 
същество са геохимични, но се осъществяват не под 
действието на геоложките фактори, а благодарение на 
жизнената дейност на организмите, са наречени от В. И. 
Вернадски биогеохимични (Вернадский, 1983; 1989). Той е 
твърдо убеден в перспективата на развитие на 
биогеохимията като наука, която дава познание за 
фундаменталните закони на живота, но и като наука с 
важен приложен аспект при решаването на различни 
стопански задачи. С развитието на екологичните 
изследвания идеите на Вернадски в областта на 

геохимията придобиха още по-голяма сила и приложен 
аспект. 
   Част от биогеохимичните изследвания обхващат 
миграцията на тежките метали и техните съединения в 
природните системи и в частност в ландшафтите. В 
рамките на ландшафтно-геохимичния подход заедно със 
системния анализ на макроравнище, т.е. ландшафтни 
комплекси на различните природни зони, конкретни 
наблюдения и изследвания се провеждат на ниво мезо- и 
микрорелеф, както и на относително прости системи, като 
“почва – растение”, “вода – растение”; “горска постеля-
минерална част на почвата” и пр. Подобен комплексен 
подход позволява с най-голяма достоверност да се 
характеризира поведението на микроелементите в 
различните ландашфти – естествено запазени и 
антропогенизирани в определена степен. Този подход и 
резултати от него са разработени и получени, 
усъвършенствани и приложени от редица учени 
(Перельман, 1955; 1975; Глазовская, 1964; 1988; 
Алексеенко, 1990; Перельман, Касимов, 1999; 
Добровольский, 2009; и др.).  
   Концентрацията на метали в организмите е важна 
особеност на живата природа, тъй като е свързана с 
ролята на металите за функционирането на организма. 
Биогеохимичната специализация на растенията е два 
основни вида – систематична и филогенетична, и е 
разгледана в редица трудове на В. И. Вернадски и А. Н. 
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Виноградов. Тази специализация е свързана с 
наследственото затвърждаване на определено 
съдържание на химични елементи в живите растения под 
геохимичното влияние на екологичните условия през 
периода на видообразуване. С постепенното изменение на 
биосферата тази специализация е изпитала еволюционна 
изменчивост (Бойченко и др., 1972). Сред съвременните 
биогеохимични задачи в екологичен аспект е 
установяването на биогеохимичната диференциация на 
основните замърсители, както във фонови райони 
(относително незасегнати от източници на замърсяване, 
така и в силно антропогенизирани райони, изпитващи 
съществено техногеохимично въздействие. Необходимо е 
да се отбележи, че факторите, обуславящи поглъщането 
на химични елементи и съединения от растенията и 
формиращи химичния им състав при нормални (фонови) и 
аномални (рудогенни, техногенни) съдържания в 
хранителната среда, съществено се различават. Особено 
важна е диференциращата роля на ландшафтно-
геохимичните условия на миграция на елементите 
(окислително-редукционни, алкално-киселинни условия, 
степен на минерализация и състав на почвените води и 
пр.). Всичко това води до систематична биогеохимична 
специализация на растенията по семейства, родове и 
видове  (Ландшафтно-геохимические..., 1989; Айвазян, 
1974; Касимов, 1988; и др.). Биогеохимичната 
специализация и диференциация на растенията се отчита 
при избора на видове-индикатори на замърсяване на 
околната среда. В това отношение в редица страни се 
провеждат интензивни изследвания.  
 
Методологична основа 
   Настоящата работа има за цел разкриване на основни 
черти на биогеохимичната специализация в район от 
Старозагорското поле, подложен на интензивна 
антропогенна дейност. За целта са проведени  теренни 
ландшафтни изследвания и са събрани образци от 
характерни почви на района, както и растителни проби от 
дървесни, храстови и тревни видове, влаголюбиви и 
сухолюбиви, местни и интродуцирани видове (таблица 1). 
Проучванията и лабораторният анализ са направени в 
периода 2010-2012 година.  
   Съдържанието на микроелементите – Pb, Zn, Ni, Co, Cr, 
Mn, Cd и Cu е определено чрез AAS. Растителните проби 
(листна маса) са предварително изсушени. По 20 g от 
всяка проба са поставени в порцеланови блюда и 
овъглени в муфелна пещ при постепенно повишаване на 
температурата до 5000С, в присъствие на въздух. От така 
получените пепелни остатъци са разтворени по 0,5 g в 5 ml 
20% HCl. Разтворите са загрявани до 800С с цел пълно 
разтваряне на пробите и са прехвърлени в мерителни 
колби от 50 ml. Колбите са допълнени с дестилирана вода 
и са добре хомогенизирани. 
   Атомно-абсорбционният анализ е осъществен на AAS 
“Perkin-Elmer” 3030, пламък: ацетилен-въздух и 
съответните за изследваните елементи стандартни 
условия. 
   При интерпретацията на получените резултати са 
използвани следните показатели: коефициент на 
биологично поглъщане Ах=lx/nх (известен още в 
литературата и като Кбп), представляващ отношението на 
съдържанието на микроелемента в зола на растението (lx), 
към неговото съдържание в скалата или почвата (nх), и 

практически характеризиращ интензивността на 
поглъщане на елемента от растението; ред на биологично 
поглъщане, даващ сравнителна характеристика на 
интензивността на поглъщане на елементите от 
растението (Полынов, 1944; Перельман, 1975). При 
изготвянето на разпределението на микроелементите в 
компонентите на ландшафта, се използват стойностите на 
коефициента КК (кларк на концентрация), представляващ 
отношението между съдържанието на даден елемент в 
конкретен природен обект към кларка на същия елемент в 
литосферата, както и обратната величина – КР (кларк на 
разсейване), характеризираща степента на разсейване на 
елементите в геохимическата система при КК<1 
(Перельман, 1975). В редица случаи коефициентът Ах се 
използва в два аспекта: по отношение на кларка на 
съответния микроелемент в литосферата, и в тези случаи 
е известен като КК (кларк на концентрация) в растенията, и 
по отношение на местните средни съдържания в скалите и 
почвите (Авессаломова, 1987). 
   Получените резултати за съдържанията на 
микроелементите в отделните растителни видове, както и 
средното им съдържание, показват различия както по 
видове, така по тип растителност (табл. 1). Данните са 
съпоставими  с други, сходни проучвания на автори у нас и 
от различни райони на света (Bergman, Cumakov, 1977; 
Mengel, Kirkby, 1978; Gough et al., 1979; Kitagishi, Yamane, 
1981; Биогеохимическая индикация..., 1988; Свинец..., 
1987; Справочник по геохимии, 1990; Ковалевский, 1991; 
Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Пенин, 1992; 2003; 
Добровольский, 2009; и др.). 
 
Биогеохимични изследвания 
   Анализът на получените резултати показва широк 
спектър от съдържания на отделните тежки метали, както в 
отделните видове, така и по отношение на минималните и 
максималните съдържания. Например съдържанията на 
Mn варират от 115 mg/kg  до 2196 mg/kg; на Zn от 73 mg/kg  
до  336 mg/kg; на Pb 11от mg/kg  до  82 mg/kg; на Со от 1 
mg/kg  до 24 mg/kg  и пр. (таблица 1). 
   Всеки вид извлича и концентрира определена група от 
микроелементи. Драката (Paliurus spina-christi) извлича 
активно  асоциацията Zn, Cu, Pb и Ni. Интегралната тревна 
проба, взета от силно антропогенизиран район, показва 
повишени съдържания на елементите Ni (199 mg/kg), Co 
(22 mg/kg), Zn (122 mg/kg)  и Pb (73 mg/kg). Особен интерес 
представлява асоциацията от микроелементи, натрупващи 
се в листната маса на липа (Tilia sp.) от централната част 
на гр. Стара Загора. Пробата е взета от малък градски 
парк, където почвата е антропогенно-техногенна. С 
относително високи съдържания са Pb, Zn, Ni, Co и Cd. 
Подобна е и асоциацията от концентриращи се елементи в 
листата на копривката (Celtis australis). Пробата е взета от 
централна улица на града.     В относително ненатоварена 
антропогенно територия е взета проба от листата на 
характерен естествен растителен вид – благун (Quercus 
frainetto). Анализът показва, че изследваните елементи 
също имат относително високи съдържания. Това 
свидетелства за, от една страна, висок естествен фон на 
повечето микроелементи в местните почви, а от друга, за  
повишената им концентрация в листната маса на 
проучените видове. Проучена е и проба от листна маса на 
див коноп (Cannabis sp.) от бреговете на р. Сазлийка в най-
източните части на Чирпанските възвишения.  
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Таблица 1. Съдържание на микроелементи в листната маса на растителни видове от Старозагорското поле (mg/kg) 
Растителен вид Ландшафт Почва Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr Cd 

Драка  
(Paliurus spina-christi) палеоантропогенен смолница 43 336 62 541 163 16 10 4 
Ориз  
(Oryza sativa) 

субхидроморфен 
антропогенен алувиална 10 117 11 1537 43 1 1 1 

Коноп  
(Cannabis sp.) 

субхидроморфен 
условно естествен алувиална 25 150 61 2196 127 24 3 4 

Папур  
(Typha angustifolia) 

субхидроморфен 
условно естествен алувиална 24 184 54 2052 119 19 5 4 

Благун  
(Quercus frainetto) 

горски условно 
естествен алувиална 35 190 62 468 106 23 4 5 

Интегрална тревна 
проба 

силно 
антропогенизиран 

(рудерален) 
техногенна 27 122 73 390 199 22 15 4 

Липа (Tilia sp.) градски ландшафт техногенна 15 106 82 645 104 21 6 4 
Копривка  
(Celtis australis) градски ландшафт техногенна 13 73 62 115 132 16 3 3 

Максимално съдържание 43 336 82 2196 199 24 15 5 
Минимално съдържание 10 73 11 115 43 1 1 1 
Средно съдържание 24 159,8 58,4 993 124,1 17,8 5,9 3,6 
Медиана 27 205 47 1156 121 13 8 3 

   Впечатление прави повишеното съдържание на манган 
(2196 mg/kg). От другите микроелементи повишени 
съдържания са установени за Ni, Zn, Pb, Co и Cd. Подобна 
е и ситуацията с асоциацията от тежки метали, 
натрупваща се в друг водолюбив вид  –  папур (Typha 
angustifolia). И двете растения са характерни за типични 
субхидроморфни условно естествени ландшафти (табл. 1). 
   Единствената проба на характерен културен вид от 
района е от листната маса на ориз (Oryza sativa) във 
фенофаза цъфтеж, обитаващ субхидроморфен агро-
ландшафт. Относително повишено е съдържанието на Mn 
(1537 mg/kg) и в известна степен на Zn (117 mg/kg), докато 
останалите елементи са с ниска концентрация, особено Cr, 
Cd и Co, които имат символични съдържания в пробата.  
   За да се установи степента на поглъщане на микро-
елементите от растенията е изчислен коефициентът на 
биологично поглъщане (Ах) по отношение на почвата, 

върху която виреят растения, и по отношение на местния 
почвено-геохимичен фон. Този подход е методически 
оправдан, когато се търсят регионалните биогеохимични 
особености на проучваните елементи (таблици 2 и 3). 
   Резултатите за стойностите на Ах по отношение на 
почвата, върху която  растат видовете, показват широк 
диапазон. Най-високи са стойностите на коефициента за 
кадмия в драката (Ах=29,6), а най-ниска е стойността за 
ориза по отношение на хрома (Ах=0,03).  
   По отношение на почвено-геохимичния фон на района на 
проучване стойността на коефициента на биологично 
поглъщане е най-висока за благун (Quercus frainetto) 
Ах=5,1 – за кадмия. Най-ниска е за хрома в повечето от 
растителните видове (Ах=0,1). Сумарната стойност на Ах 
за видовете показва най-висока стойност за интегралната 
тревна проба (сума на Ах=14,5) и за драката (сума на 
Ах=13,9). Най-ниска е за ориза (сума за Ах=5,5).  

 
Таблица 2. Коефициент на биологично поглъщане (Ах) за различни растителни видове спрямо съответната почва, 
която обитава растителният вид 

                  Химичен елемент 
Растение Cd Ni Mn Pb Zn Cu Co Cr Брой микроелементи с Ах > 1 

Драка (Paliurus spina-christi) 29,63 5,68 3,25 2,68 1,98 0,50 0,72 0,10 5 
Ориз (Oryza sativa) 11,49 1,88 2,99 0,59 1,79 0,19 0,03 0,03 4 
Коноп (Cannabis sp.) 4,00 1,25 2,35 2,35 0,97 1,00 1,12 0,16 6 
Папур (Typha angustifolia) 3,00 1,39 0,13 2,70 0,39 0,54 0,94 0,09 3 
Благун (Quercus frainetto) 2,50 1,00 0,44 1,17 1,27 2,19 0,66 0,08 5 
Интегрална тревна проба 2,12 3,82 0,49 0,88 2,07 1,94 0,50 0,23 4 
Липа (Tilia sp.) 2,10 6,92 0,61 1,31 0,98 0,33 0,58 0,55 3 
Копривка (Celtis australis) 2,10 3,62 1,01 1,47 0,85 0,18 0,55 0,22 4 
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Таблица 3. Коефициент на биологично поглъщане (Ах) за различни растителни видове спрямо местния почвено-
геохимичен фон (по Пенин, Желев, 2012) 

Аx спрямо местния фон Cu Zn Pb Mn Ni Co Cr Cd Сума Ах 

Интегрална тревна проба 1,1 2,8 1,4 0,7 3,7 0,5 0,2 4,1 14,5 
Ориз (Oryza sativa) 0,2 1 0,3 2 1 0 0 1 5,5 
Драка (Paliurus spina-christi) 0,6 1,2 1,4 2,9 2,9 0,8 0,1 4,1 13,9 
Коноп (Cannabis sp.) 0,6 1,5 1,2 2,7 2,7 0,6 0,1 4,1 13,5 
Благун (Quercus frainetto) 0,9 1,6 1,4 0,6 2,4 0,8 0,1 5,1 12,8 
Липа (Tilia sp.) 0,7 1 1,7 0,5 4,5 0,7 0,4 4,1 13,5 
Копривка (Celtis australis) 0,4 0,9 1,9 0,8 2,4 0,7 0,1 4,1 11,2 
Папур (Typha angustifolia) 0,3 0,6 1,4 0,2 3 0,5 0,1 3 9,1 
          

   Изготвен е геохимичен спектър на микроелементите в 
растителността, местния почвено-геохимичен фон и 
литосферата (фиг. 1). Неговият анализ показва 

асоциацията от концентриращи се микроелементи. С най-
високи стойности на коефициента кларк на концентрация 
(КК) са елементите кадмий, олово, цинк и никел.

Особено ясно личи високият КР (14,1) на хрома, което 
показва слабата усвоимост на този микроелемент. 
Количеството му  в растенията се контролира преди всичко 
от наличието на негови разтворими форми в съответните 
почви. Независимо че съдържанието на този елемент в 
почвите обикновено е значително, достъпността му за 
растителните видове е ограничена. Темповете на 
поглъщане на този елемент зависят от редица фактори. 
Като правило, най-високите концентрации на хрома са 
установени за корените на растенията, а не в листата 
(Mertz, 1969). Факт, който се потвърждава и от нашите 
проучвания. Всеки  от  елементите  има своите 
биогеохимични особености, свързани с различни фактори, 
довели до повишените съдържания.  
 

 
 
Фиг. 1. Геохимичен спектър на микроелементите в 
растенията и почвите (Пенин, Желев, 2012) на изследвания 
район: 1 – почви на изследвания район; 2 – растителност на 
изследвания район 
 
   Оловото е един от приоритетните микроелементи при 
екогеохимичните изследвания. През последните 
десетилетия биогеохимията на този елемент е основа на 
многобройни изследвания и публикации. Например, 
Zimdahl (1975) счита, че когато Pb присъства в 
хранителните разтвори в разтворима форма, корените на 
растенията са способни да го поглъщат в относително 
голямо количество, като скоростта на поглъщане расте с 
ръста на концентрация и във връзка с времето. 
Преместването на оловото от корените към надземната 
част е ограничено, едва няколко процента (около 3%).  

   Съдържанието на Ni в растенията, обитаващи 
незамърсени почвени участъци, може да варират в големи 
граници, доколкото това зависи от редица биологични 
фактори и условия на средата. Техногенните 
замърсявания влияят съществено върху съдържанията на 
никел в растенията (Ashton, 1972). Никелът и неговите 
съединения са сериозна опасност за хората, и затова 
неговото преразпределение в околната среда в резултат 
на изгарянето на изкопаеми горива е опасно и е 
необходимо да се изследва детайлно. 
   Разтворимите форми на цинка са достъпни за 
растенията, като според специализираните изследвания 
потреблението на този елемент нараства линейно с 
повишаване на концентрацията му в хранителните  
разтвори и в почвите. Разбира се, усвояването зависи и от 
редица други фактори, а проучванията утвърждават, че се 
наблюдават значителни флуктуации на съдържанието на 
цинка в растенията по време на вегетационния период. 
Съдържанието на цинк в растенията се колебае в широки 
граници по данни на автори от различни страни. В 
изследвания район средното съдържание на цинк в 
проучените растителни видове е около 160 mg/kg. 
Стойността на коефициента на биологично поглъщане Ах 
за повечето видове е над 1, като максимумът е за 
интегралната тревна проба (Ах=2,8).  
  Съдържанието на мед в растенията на незамърсени 
участъци в различните страни се колебае  в зола в широки 
граници – от 5 до 1500 mg/kg (Shacklette et al., 1978). При 
различните растителни видове, растящи при широк 
диапазон от природни условия, концентрацията на 
елемента в младите части на растенията рядко превишава 
20 mg/kg на суха маса. Обикновено по-високите 
съдържания се считат за превишаващи нормалните 
концентрации. Средните съдържания в листната маса на 
проучените от нас видове показват близки стойности 
(средно 24 mg/kg).  
   Подобно е положението с кобалта. Получените 
резултати са съпоставими с такива от други райони на 
изследване. Усвояването на кобалта в голяма степен 
зависи от мобилните му форми и концентрацията в 
почвените разтвори (Wiersma, Van Goor, 1979). Стойността 
на KР е 1,01, а за Ах по отношение на местния почвен фон 
за повечето видове е в границите 0,5 и 0,8. Средните 
съдържания на този елемент в растителността са почти 
равни на неговия кларк (табл. 1).  
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  С най-високи стойности на КК е кадмият. По-високи 
концентрации на този елемент в листната маса са 
установени за всички видове, с изключение на ориза. 
Главният фактор, определящ съдържанието на кадмия в 
почвите е химическият състав на почвообразуващите 
скали. Средните му съдържания варират между 0,007 до 
1,1 mg/kg (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989). По-високите 
съдържания, установени в различен тип почви, обикновено 
се дължат на техногенно влияние. В такива случаи 
концентрациите на Cd могат да достигнат високи 
стойности, особено в зола. Установените повишени 
съдържания на този елемент в листната маса на 
проучваните видове може, от една страна, да се дължат на 
съдържанието на елемента в местните почви, което е в 
границите 1-3 mg/kg, а от друга, е възможно наличието на 
подвижни форми на кадмия, които лесно да се усвояват от 
растенията. В редица случаи интензивността на усвояване 
зависи и от стойностите на рН в местните почви. 
Прецизността на специализираната апаратура също е 
важен фактор за установяване на точни резултати.  
   Доказано е, че растенията лесно извличат кадмия както 
от почвите, така и от въздушни източници, а това води до 
повишаване на концентрациите му в замърсени райони. В 
специализираната литература се срещат редица 
публикации, доказващи, че кадмият се концентрира преди 
всичко в кореновата система и листата на растенията, но 
практически отсъства в зърната (Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989).  
 
Заключение 
   Биогеохимичните изследвания имат все по-важно 
значение за изясняване на фоновата ландшафтно-
геохимична структура на различни райони от страната. 
Получените резултати разкриват част от биогеохимичните 
особености на района на проучване, който представлява 
част от водосбора на река Сазлийка – най-големият ляв 
приток на р. Марица на наша територия, характеризиращ 
се с интензивна антропогенна дейност. Данните могат да 
бъдат използвани при организирането на ландшафтно-
геохимичния и биогеохимичния мониторинг в 
Горнотракийската  низина.  
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