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Резюме. Представлены результаты распределения и источники тяжелых металлов в почвах, находящихся под воздействием разных 
типов антропогенной деятельности – индустриальной, сельскохозяйственной и бытовой, - в районе металлургической деятельности, под 
осадками станций очистки сточных вод и в городских условиях. Применение химического (изучение общих и мобильных форм тяжелых 
металлов в почвах), генетического (по протяжению почвенного профиля) и статистического подхода показало, что разные тяжелые 
металлы могут иметь разное происхождение в поверхностном горизонте почв и в нижележащих почвенных горизонтах. Это подтверждает 
или исключает воздействие антропогенного фактора и подчеркивает влияние педогенного или литогенного фактора. Установлено, что 
элементы Cu и Zn могут быть антропогенного и педогенного происхождения, Pb и Cd в исследованных почвах в основном  имеют 
антропогенное происхождение, и Fe, Cr, Ni и Co – лито(педо)генное. Элемент Mn имеет двойственное – биопедогенное и антропогенное 
происхождение.  
 
Въведение 
   Проблемите на замърсяване на околната среда 
придобиват голямо значение особено през последните 
десетилетия на интензивна урбанизация и индустриа-
лизация. От специален интерес са изследванията 
свързани с интензивността и ефекта на техногенното 
замърсяване в различни екосистеми и намиране на 
решения, за да се избегнат отрицателните последствия в 
наши дни и в бъдеще. Според Тематичната Стратегия на 
Европейския Съюз за опазване на почвите, 
характеризиране на съдържанието и източниците на 
тежките метали в почвите е необходимо за установяване 
на стандарти за качество на почвата както на национално, 
така и на международно равнище, което дава възможност 
за точно опробване на площите засегнати от замърсяване. 
Според (Mico et al., 2006), е установена чувствителна 
корелация между лито(гео)генните метали и някои почвени 
свойства, като съдържание на органично вещество, 
съдържание на глина и карбонати, показваща важни 
взаимодействия помежду им. От друга страна елементи 
като Cd, Cu и Pb са свързани основно с антропогенната 
дейност. В повечето изследвания, касаещи повърхностния 
топ-слой на почвата не се получават високи корелативни 
зависимости с почвените свойства, защото тежките метали 
са от различен произход. Ако се намерят доказани 
корелативни зависимости това означава, че или металите 
са с еднакъв (литогенен) произход, или е достигнато 
равновесно състояние между екзогенното и интрогенното 
им присъствие в почвата, вследствие протичането на 
педогенетичния процес. Логиката на природните процеси 
изисква достигане на този по-висок етап в равновесието на 

екосистемата и в това се състои съхранението на 
буферната способност на почвата за противопоставяне 
към засилените външни вмешателства, като повишаване 
съдържанието на тежки метали в нея.  
   Тежките метали с екзогенен произход може да са от 
биогенни, антропогенни и природни източници От 
екологична гледна точка, установяване произхода на тежки 
метали в почвите и изясняване на тяхното поведение 
(мобилност или статичност) е важно в дебата ни, доколко 
препоръчаните практики за обезвреждане на 
замърсяванията и оздравителни мероприятия или начини 
за повишаване на почвеното плодородие са належащи или 
ефективни в стремежа ни към устойчиво управление на 
земите. 
   В зависимост от почвените характеристики и от 
химичните свойства на тежките метали, почвите успяват 
по различен начин да включат в педогенезиса различните 
количества на антропогенно привнесени тежки метали. Но, 
част от тези натрупвания нарушават баланса в 
екосистемата и остава открит въпроса за обезвреждане на 
тези допълнителни количества метали, които повлияват 
неблагоприятно почвените свойства и водят до почвена 
деградация. Наличието на доказани корелативни 
зависимости между пертурбациите в почвените свойства и 
количествата на тежки метали в почвите, показва 
протичането на такива деградационни процеси и 
отклонение в равновесното им състояние.  
   Формите на тежките метали и пространственото им 
разпределение  в почвите са тясно свързани, от една 
страна с тяхната химична природа и от друга със 
свойствата на почвата като многофазна и динамична 
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система. Реакциите на граничната повърхност почва – 
почвен разтвор – коренова система са ключови по 
отношение на лабилността и придвижването на тежките 
метали по почвения профил, било чрез реакции на 
адсорбция-десорбция от органо-минералния адсорбент 
или чрез повърхностен или дълбочинен отток и отмиване 
по цепнатини и празнини в почвения профил. Поведението 
на тежките метали зависи и от техния произход – 
лито(педо)генен или антропогенен. Литогенните тежки 
метали са предимно свързани в кристалната решетка на 
първичните минерали, педогенните тежки метали – освен с 
първичните и с вторичните алумосиликатни минерали и 
могат да бъдат мобилизирани при специфични условия в 
почвите (промяна в рН, йонната сила на почвения 
разтвор). Антропогенните метали имат по-голяма 
склонност към мобилизация и биодостъпност за 
растенията, поради факта, че педогенезисът не е протичал 
достатъчно дълго време, за да се установи динамично 
равновесие във взаимодействията с органичния и 
минералния компонент на почвения адсорбент водещо до 
дифузия в микропори и инкорпориране в кристалната 
структура на минералния компонент на почвения 
адсорбент. Формите на металите от антропогенен 
произход могат да бъдат трансформирани под 
въздействие на педогенезиса в “педогенни метали”, чийто 
свойства се контролират основно от почвените свойства. 
Върху данните от почвените концентрации на тежки 
метали се прилага многофакторен статистически анализ 
(SPSS за Windows) с оглед идентифициране схемата на 
поведение на елементите в различните почвени типове, 
взаимовръзките между тях, и разграничаване на групи с 
различно поведение показващи различни източници. 
   Анализът на главния компонент (PCA) е многофакторен 
статистически метод, при който всеки основен (главен) 
компонент – фактор е линейна комбинация от изходните 
променливи. Този метод се използва при едновременното 
изследване на няколко фактора и обяснява дисперсията в 
данните в процеса на редукцията им до няколко 
несвързани помежду си компонента (фактори).  
   При анализа на главния компонент се екстрахират 
фактори с eigenvalue >1. В допълнение се провежда и 
клъстерен анализ. Съдържанията на индивидуалните 
елементи се групират йерархично чрез използване на 
претеглената средна стойност между групите и 
корелацията на Пиърсън. Би могло, при доказване на 
антропогенен произход на тежки метали в почви, да се 
използват и корелативни коефициенти за тяхното 
разпределение в почвата (Дойчинова, 2006). 
 
Източници и разпределение на тежки метали 
в почви под въздействие на утайки от 
пречиствателни станции 
   Поради нарастващите нужди за запазване и повишаване 
на почвеното плодородие, както и постоянното нарастване 
на обема на произведените утайки от станциите за 
пречистване на отпадни (битови, промишлени и смесени) 
води, тяхното съхранение (депониране) и приложение в 
земеделската практика става все по-актуално. Общото 
количество утайки, оползотворени в земеделието през 
2010 г. е 24012,5 тона сухо вещество върху 5663 дка обща 
площ. Според Доклад на МОСВ от 2011 общото 
количество генерирана утайка от новоизградени ПСОВ, 

както и от допълнително изградената канализационна 
мрежа на агломерациите със съществуващи ПСОВ се 
оценява към 31.12.2014 на 95 075 т с.в./г. Територията на 
София и Софийската котловина се характеризират с тежко 
демографско и техногенно обременяване. Проблемът с 
отпадните води и твърдите битови отпадъци, придобива 
все по-голямо значение. Физико-географските  особености 
на столицата и Софийската котловина, дъното на която е 
заето с обширното Софийско поле, включват наличие на 
седиментни и кватернерни отложения на плиоценско 
езеро, състоящо се от 3-4 тераси. Софийската 
пречиствателна станция е в близост до алувиалните 
отложения на р. Искър. Поради вероятност от флуктуация 
на подпочвените води е възможно депонираните утайки да 
въздействат върху почвите и да предизвикат пертурбации 
в техните свойства и в поведението на замърсители – 
тежки метали (Teoharov, Atanassova, 2006). 
   Установено е, че утайките от пречиствателните станции 
имат положителен агрономически ефект при условие, че 
се избегнат негативните последствия за системата  почва 
– растение – води, свързани с натрупване на тежки 
метали, органични замърсители и патогени. Свойствата на 
утайки от Софийската пречиствателна станция за 
отпадъчни води и тяхното оползотворяване в земеделието 
са характеризирани от Маринова (2008). В редица 
изследвания (Giusquiani et al., 1992; 1995; Kasatikov, Runik, 
1994; Tsadilas et al., 2000; Bacon et al., 2001; Alloway, 
Jackson, 1991; Petersen et al., 2003; Atanassova et al., 2005; 
2006; 2012; и др.) се засягат проблемите на контаминация 
на агроекосистемата, свързани с третиране на почвите с 
утайки от пречиствателни станции. Педогенетичните, 
химичнии и морфологични свойства на почвите 
въздействат върху разпределението на тежките метали по 
дълбочина на профилите. В резултaт от третиране с 
утайка от ПСОВ не е установено замърсяване с тежки 
метали над максимално допустимите концентрации, както 
и влияние върху подвижни форми на N, P и K. На базата 
на общите концентрации на тежките метали са оценени 
източниците им в профил повлиян от въздействието на 
утайка от ПСОВ и в контролен профил – неповлиян от 
утайка. Не са установени пертурбации в резултат на 
третиране с утайка върху подвижните форми на основни 
макроелементи N, P, K и върху общите концентрации на 
тежки метали, които представляват естествения тежко-
метален фон. 
   Разпределението на металите в почвите отразява 
влиянието на антропогенния фактор и морфогенезиса на 
почвите, т.е. техните източници от антропогенен, 
литогенен и педогенен характер. Установено е, че 
елементите Cu и Pb имат антропогенен произход, Fe, Cr, 
Ni, и Zn – лито(педо)генен и Co – педогенен. Елементът Мn 
има двойнствен – биопедогенен и антропогенен произход. 
   В почвени профили от опитното поле в с. Кубратово, 
чиито повърхностни хоризонти са третирани съответно с 4 
и 6 kg/dka утайка от Софийска ПСОВ за последен път през 
1994, са изследвани мобилни форми на тежки метали 
(Atanassova et al., 2012). Въпреки, че не се наблюдава 
повишение на общите концентрации на Zn, Cu и Pb при 
Алувиално-ливадни  почви, третирани с 4 kg/dka утайка, а 
само при тези с 6 kg/dka (Atanassova et al., 2005) се 
регистрира повишаване на мобилните (0,05 М Ca(NO3)2) 
форми на Cd, Cr, Zn и Cu и в двата третирани варианта. 
Статистическият анализ показва, че по отношение на Pb, 
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Mn, Fe, Ni и Co не е установен ефект на утайката, но са 
установени слаби пертурбации в отношенията и 
взаимовръзките на елементите спрямо контролния 
вариант, особено по отношение на мобилните Cu и Cr.  В 
изследвания на Панайотова и сътрудници (2010) също е 
отбелязано нарастване на подвижните (0,05 М EDTA) 
форми на Fe, Mn, Cu и Zn под въздействието на утайка от 
ПСОВ при излужена смолница. 
 
Източници и разпределение на тежки метали 
в почви под влияние на металургична 
дейност 
   Горските екосистеми са особено засегнати от 
замърсяване поради атмосферна депозиция на 
замърсителите. Растенията извличат тежки метали 
посредством кореновата система и чрез листна абсорбция. 
Листната абсорбция от своя страна зависи от редица 
фактори като: растителния вид, възрастта на листата, 
влагата, природата на елемента и др. Поглъщането на 
мобилни йони на тежките метали е широко детерминирано 
от общото количество на металите в почвите, почвените 
физико-химични свойства и в случай на здрава фиксация в 
почвите, както е при Cu и Pb, адсорбцията е силно 
повлияна от количеството на кореновата система. Счита 
се че 90-99% от Pb в листната маса се дължи на 
аерозолна отлагане и много малка част от Pb в почвите е 
достъпна за поглъщане чрез кореновата система по 
ксилема. Йоните на Cu, Zn, NH4+ и Ca се абсорбират от 
корените и листата по подобен механизъм, при което е 
установен антагонизъм между тях (Chamel, 1986). 
Установено е също, че аерозолно депозираното олово 
(Zimdahl, Koeppe, 1977) не преминава през кутикулата на 
висшите растения, а прилепва за повърхността на листата. 
McBride et.al., 1997 създават полуемпирични уравнения, 
които свързват медната разтворимост с почвеното рН, 
органичното вещество, и общото метално съдържание 
като статистически достоверни променливи контролиращи 
металната разтворимост и активност в разтвора. При 
цинка, общият цинк и рН са контролиращите променливи 
регулиращи неговата мобилност, докато при Pb 
съдържанието на органично вещество и рН са достоверни 
променливи. Оловото образува стабилни органо-метални 
комплекси, докато тези на Zn притежават по-ниска 
стабилност, особено при рН<6 (Brümmer, 1986). 
   Почвите от района на металургичния комбинат 
Кремиковци (дейността му е преустановена през 2009) са 
засегнати от значителен антропогенен внос на Pb и Zn като 
атмосферна контаминация  (Boyajiev et al., 1985; Borisov et 
al., 1992, Динев и др., 2011). В този район обаче не е 
установено замърсяване с мед, за разлика от други райони 
в които има природна геогенна, освен антропогенна 
контаминация с Cu, поради дейността на медодобивните 
комбинати Асарел-Медет и Аурубис-Пирдоп (Желева и др., 
2001). 
   Според McBride et al. (1997) при медта общото 
съдържание е най-тясно свързано с общата разтворима 
мед, докато общото съдържание на Zn и Cd е тясно 
свързано с общите разтворими форми, но в по-силна 
зависимост от рН, отколкото разтворимата Cu. Установена 
е също по-ниска метална разтворимост по отношение на 
рН за Zn и Cd – метали, които имат по-малка склонност 
към образуване на разтворими органични комплекси. В 

много случаи съдържанието на органично вещество не 
винаги е статистически достоверна променлива, в 
прогнозиране на металната разтворимост. Разтворимостта 
на Pb е също така слабо прогнозируема, ако се имат 
предвид данни за почвените свойства, в сравнение с 
другите тежки метали. Изглежда, че по отношение на 
медта неразтворимите органични комплекси ограничават 
свободната метална активност, особено в “зрели=стари” 
почви с добре уравновесени концентрации на тежки 
метали – “фиксирани” състояния, докато разтворимият 
органичен въглерод я повишава. В разработки на 
(Борисов, Чулзжиян, 1991; Faitondjiev еt al., 2000; Shulin et 
al., 2007) се установява, че концентрациите на олово, цинк, 
кадмий, мед, никел и арсен в земеделски земи около 
Кремиковци превишават санитарните норми, като се 
отчита както влиянието на праховите емисии от комбината 
като основен замърсител на почвите, така и на геогенния 
фактор.  
   В наши изследвания (Atanassova, Doichinova, 2003) е 
анализирано поведението на Cu (общо съдържание и 
мобилни NH4-ацетатно екстрахируеми форми), в четири 
почвени профила различаващи се по физико-химични 
свойства от районите на селата Бухово, Кремиковци и 
Локорско в близост до металургичния комбинат 
Кремиковци. Проведен е анализ на иглици, листа и корени 
на бял (черен) бор и дъб от изследваните почви. 
Установено е, че общото съдържание на Cu e под ПДК. 
Почвите от Бухово и Кремиковци и тези от Локорско се 
класифицират като кафяви горски почви (Eutric Cambisols, 
FAO, 2006). Пробите са взети прослойно в дълбочина, като 
са опробвани и три слоя на мъртвата горска постилка 
(МГП) – L (litter), F (fermenting), H (humified). Определени са 
“псевдо-общите” форми на Cu в царска вода HNO3 : HCI, 
1:3 ISO 11466. Биодостъпните форми са оценени 
посредством екстракция с 1M NH4-OAc буфериран при pH 
4.8. Тъй като биологично активната фракция на тежките 
метали в почвите се състои от разтворимите, обменни и 
метал-органични подвижни комплексни форми, ние се 
спряхме на този екстрагент, поради стремежа да се 
атакуват следните физико-химични явления, на които са 
подложени почвите от района, а именно: йонен обмен, 
разтваряне на съединения присъстващи в твърдата фаза 
(специфично адсорбирани MOH+ йони), както и тези 
оклюдирани в карбонатни минерали, поради киселото рН 
на екстрагента, а също и поради факта, че ацетатът има и 
комплексообразувателен ефект. Направена е и оценка на 
здравословното състояние на дърветата и са изследвани 
концентрациите в листа/иглици по метода на сухо изгаряне 
в пещ (500°С) и последващо разтваряне в 20% HCI. 
   Общите концентрации са под максимално допустимите 
(Наредба №3, обн. ДВ, бр. 71, 12 август 2008) и 
представляват фонови нива. Установени бяха по-високи 
общи количества Cu в повърхностния (0-5 cm) слой на 
експерименталните почви намаляващи в реда Бухово > 
Кремиковци > Локорско, поради тенденцията на медта, 
както и на оловото да се свързва предимно с органичния 
въглерод, който се натрупва в повърхностните слоеве. По 
дълбочина на профилите се наблюдава еднородно 
разпределение на медта, показващо геохимичните 
натоварвания с този елемент. NH4-ОАс екстрахируемата 
Cu не варира чувствително по почвения профил и показва 
известно завишаване в почвата от Бухово. Подобна 
тенденция се наблюдава и при Pb (Doichinova, Atanassova, 
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2003). Причината за тези наблюдения се дължи на факта, 
че NH4-ОАс, поради по-ниското pH (4.8) екстрахира освен 
обменните форми и специфично адсорбираните от 
сескиоксидите, карбонатно оклюдираните, както и най-
вероятно подвижни органични комплекси особено в 
почвите с рН ~8.  
   Установено беше (Atanassova, Doichinova, 2003) 
натрупване на Cu по дълбочина на МГП с най-високо 
съдържание в хумифицираните Н слоеве (flH) на почвата 
от Бухово. В горската постилка на другите почвени 
профили не се наблюдава акумулация на медта в 
сравнение с повърхностните хоризонти, а по-скоро 
наличие на фонови нива и лито(педогенен) произход се 
установява.  
   Корелационният анализ показва, че съществува 
достоверна корелация между общото съдържание на Cu в 
почвата и в fl F,H слоевете на мъртвата горска постилка 
(МГП), както и с това в едногодишни и двугодишни 
иглици/листа. Растителният анализ също така показва 
една по-слаба зависимост с почвените концентрации в 
сравнение с тези в горската постелка, поради факта, че 
медта в почвата е преразпределена в различни химични 
форми зависещи от явленията адсорбция, дифузия. Не бе 
установена корелация между Cu в неразложен листен 
материал (fl L) и Cu в листа/иглици, както и между общата 
мед в почвите и медта в най-горния слой на горската 
постеля (fl L). Този факт е показателен за няколко неща: 1) 
различен източник на Cu (във времето) в листата/иглиците 
и в горния слой на горската постеля flL, т.е. 1) възможно е 
по-близко по време депониране на Cu в листата/иглиците 
и 2) трансфер на Cu (например отмиване чрез дъждовете) 
по дълбочина на горската постеля в fl F,H и имобилизация 
в хумифицирания слой fl H. Изводите се потвърждават и от 
изследванията на тежки метали с антропогенен произход в 
горски екосистеми (паркове) от гр. София (Дойчинова, 
Саколовска, 2005) – МГП е изключителна бариера за 
преминаване на антропогенно привнесените тежки метали 
в дълбочина на почвите. 
   Данните за кореновия анализ показват липса на 
корелация между общата и NH4-OAc екстрахируема Cu и 
медта в корените. Подобно поведение е установено и при 
цинка. Причина за липсата на корелация е, че тежките 
метали в областта на корените (ризосферата) на 
граничната повърхност са подложени на различни физико-
химични явления и са функция на активността на 
свободните йони M2+ в разтвора и не може да бъдат 
директно свързани с една “оперативно” дефинирана 
метална фракция  (в този случай основно обменната и 
специфично адсорбираната и лабилно свързаната в 
органо-минерални съединения – NH4-OAc екстрахируема). 
При оловото, обаче се получават достоверни (р<0.05) 
корелационни коефициенти на зависимостите: общи 
концентрации/коренова концентрация (фиг. 1а-б).  
   Тези корелативни зависимости между общи и мобилни 
форми на тежки метали с корен-асимилираното олово са 
доказателство за податливост на биологичните системи 
към замърсяване, в следствие на антропогенно при-
внесено Pb. 
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Фиг. 1 а-б. Зависимост между Pb в корените и NH4-ацетат -
екстрахируемо Pb и общо Pb в почвите 
 
   По отношение разпределението на антропогенното Pb в 
почвата се доказва висока корелативна зависимост между 
pH на почвата и NH4-OAc екстрахируемото Pb (фиг. 2). 
Причината за тези наблюдения се дължи на факта, че 
NH4-ОАс, поради по-ниското pH (4.8) екстрахира освен 
обменните форми и специфично адсорбираните от 
сескиоксидите, карбонатно оклюдираните, както и най-
вероятно подвижни органични комплекси особено в 
почвите с рН ~8. 
   Това предполага, че pH e ключов фактор  в определяне 
поведението на “биодостъпното” (NH4-OAc екстра-
хируемото) Pb в почата. 
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Източници и разпределение на тежки метали 
в почви под засилено урбанизационно 
влияние 
   Процесът на урбанизация е част от развитието на 
модерното общество. Струпването на големи маси от хора 
и производствени мощности върху сравнително малки по 
размер територии, води до емитиране на нови  вещества, 
включително тежки метали, несвойствени за природните 
екосистеми или на такива, в количества значително 
превишаващи техните естествени фонови концентрации. 
Влиянието на антропогенния фактор върху съвременния 
почвообразувателен процес е доказан, като почви с 
отчетливо влияние на този фактор се диагностицират като 
"Антропогенни почви" (Anthrosols) и са въведени за 
означаване на обособен почвен тип в Базовата почвена 
класификация на България (Иванов и др., 2010).  
   В зависимост от основните направления на антропогенна 
дейност, на следващо таксономично ниво, Генчева (2000) 
разделя три типа: антрогенни (agrogenics), урбогенни 
(urbogenics) и техногенни (technogenics) почви. За района 
на София е проведено широкомащабно изследване върху 
свойствата на урбогенните почви, като са използвани за 
контроли същият тип почви в града, но при друг режим на 
ползване (парк) със смекчено влияние на антропогенния 
фактор (Генчева 1995). В определен етап от научната 
работа, тези изследвания са продължени и разширени, 
основно по отношение на замърсяванията с тежки метали 
(Дойчинова, Соколовска, 2005; Doichinova et al., 2006).  
   В градовете и в околните територии, подложени на 
урбанизационнен натиск, се отчитат повишени 
концентрации на тежки метали в повърхностните слоеве 
на почвите (Bloemen et al., 1995; Suthеrland et al., 2000). 
При това, изследванията показват пряка зависимост между 
концентрацията на тежки метали в топ-почвата и 
плътността на населението и автомобилния транспорт в 
градовете (Pin, Kuo, 2000). 
   Изследвани са почви под горска растителност (дъбове) 
от места с концентрирано към места с по-слабо 
урбанизационно влияние, по системата CLOBNET за 
мониторинг на горски екосистеми (Penev et al., 2004). 
Тежките метали са използвани, като маркери за влияние 
на урбанизацията върху измененията на почвените 
свойства. При доказване на такива изменения и наличие 
на корелации, особено за горски екосистеми, в които 
влиянието на екзогенните субстанции върху почвите е 
значително смекчено, то би могло да се говори за 
значителенен процес на замърсяване в района. 
   В Софийски район са заложени 12 пробни площи в 4 
лъчеви направления (градиенти) от урбанизационния  
център към оградните планини на София, всеки от които 
има по 3 групи за изследване: урбанизирани (У) в 
градските лесапаркове на София; полу-урбанизирани (ПУ)- 
в околностите на града и не-урбанизирани (НУ) в 
оградните на София планини. Почвите от У в градските 
лесопаркове (котловинното дъно на района) са (по 
синклиналата) Vertisols или Chromic Luvisols, но показват 
урбаногенни изменения и в по-голяма дълбочина на 
повърхностните почвени слоеве и биха могли да се 
отнесат към урбогенните почви, поради което могат да се 
класифицират и като (Urbic Anthrosols) – WRB (2006). По 
отношение на контролните варианти, разположени по 
склоновете на оградните планини до към 700-800 m н.в., 

почвите показват характеристики на Chromic Luvisols, а в 
по-високите части на Dystric/Eutric Cambisols.  
   Произходът на тежките метали на почвите в района се 
доказва чрез метода “Анализ на главния компонент” РСА 
(Doichinova et al., 2006). Отделят се две групи фактори. 
Първата група се идентифицира с литогенния произход на 
тежки метали, тъй като в него попадат главно литогенни 
елементи Fe, K, Ca и Mg. С доминантни тегла в този 
фактор са Cu и Zn, което показва че за тяхното 
разпределение в повърхностните слоеве на почвите от 
района, основно влияние оказва литогенния фактор. 
Втората група се доминира от елементите Pb и Cd и се 
идентифицира с доминирано антропогенния произход на 
тези елементи. Zn също показва високо факторно тегло в 
Група II и предполагаме двойнствен произход за този 
елемент, едновременно литогенен и педогенен. Показва 
се, че въпреки екраниращата роля на горските екосистеми, 
горските почви в урбанизираните райони също акумулират 
значителни количества тежки метали. 
   Методът РСА е приложен в горните 0-20 cm, където се 
проявява урбанизационното влияние, и е от значение за 
биологичните компоненти на почвата. 
   При разпределението на тежки метали в горските 
екосистеми, подложени на урбанизационно влияние, 
основна бариера за преминаването им в дълбочина на 
почвата има МГП, където те се натрупват (Дойчинова, 
Соколовска, 2005). За изясняване на разпределението на 
тежки метали в МГП сме използвали индекси на 
разпределение (фиг. 3).  
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Фиг. 3. Индекс на разпределение (%) на ТМ в подслоеве (L, F, 
и H) на МГП и 0-5 cm слой на почвата 
 
Трите групи с по четири елемента, представени на 
фигурата са съответно за У, ПУ и НУ зони на изследвания 
район. Интересно е да се отбележи липсата на олово в 
хумифицирания подслой (fl H) на МГП в района на У-
зоната и неговото натрупване в почвата на тази зона. 
Оловото е елемент, който образува стабилни органични 
комплекси и липсата му в (fl H) слоя показва, че най 
вероятно е настъпило придвижване на оловото под 
формата на разтворими органични съединения в 
повърхностния почвен слой и не са протекли процеси на 
комплексообразуване на оловни хумати. 
   За другия индикаторен елемент на антропогенно влияние 
Cd, също сме установили разпределение в МГП (фиг. 4), 
като е регистрирано натрупване в хумифицирания слой на 
НУ и ПУ зони с проявено влияние на почвения генезис. 
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Фиг. 4. Съдържание на Cd (mg/kg) в МГП в L, F, H слоеве за У, 
ПУ и НУ зони на Софийски район 
 
Заключение 
   Представени се резултати относно разпределението и 
източниците на тежки метали в почви под въздействие на 
различен тип антропогенна дейност – урбанизирани почви, 
почви от район на металургична дейност и почви под 
утайки от ПСОВ. Посредством прилагане на химичен 
(изследване на общи и мобилни форми), почвено-
генетичен (по дълбочина на почвения профил) и 
статистически подход е показано, че различните тежки 
метали могат да имат различен произход в 
повърхностните хоризонти и в по-дълбоките почвени 
хоризонти, което потвърждава или изключва влиянието на 
антропогенния фактор и изтъква влиянието на педогенния 
или литогенния фактор. Установено е, че елементите Cu и 
Zn могат да бъдат от антропогенен и педогенен произход, 
Pb и Сd са основно от антропогенен, a Fe, Cr, Ni и Co – от 
лито(педо)генен произход. Елементът Мn има двойнствен - 
биопедогенен и антропогенен произход. 
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