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Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на заседание на разширен 

научен съвет на Катедра „Екология и опазване на природната среда”, Биологически 

факултет на заседание, състояло се на 06.12.2012 г.. 

Дисертацията съдържа 180 страници, включително 40 фигури, 26 таблици и 38 

страници приложения (с 2 фигури и 29 таблици). В библиографията са включени 318 

литературни източника, от които 53 на кирилица и 265 на латиница. 
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Използвани съкращения и означения: 

БАФ   Биоакумулационен фактор 

БЕК  Биологични елементи за качество 

БИ  Ирландски биотичен индекс  

ОЕС  Общо екологично състояние 

ПЕТ  полиетилен терефталат 

РИОСВ  Регионална инспекция по околната среда и водите 

ХПК  Химично потребление на кислород 

ФХ  Физикохимични параметри 

α  Ниво на значимост 

ASPT   Average Score Per Taxon  

BMWP   Biological Monitoring Working Party score  

c   Доминиране по Simpson 

CV  Коефициент на вариация 

d  Общо видово разнообразие по Margaleff 

EC   Електропроводимост 

EPA   Environmental Protection Agency (Агенция за защита на околната среда, САЩ) 

EPT   Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera 

EQR  Ecological Quality Ratio 

Н  Индивидуално видово разнообразие по Shannon &Weaver  

HBI   Hilsenhoff Biotic Index  

HI  Hanna Instruments 

K  Видово сходство по Sörensen 

LQI   Lincoln Quality Index  

n  Обем на извадката 

NO3-N    Нитратен азот 

NO2-N   Нитритен азот 

NH4-N   Амониев азот 

рН   Активна реакция 

PO4-P   Фосфатен фосфор 

PO4
3-  Фосфати 

R  Речен тип  

r  Корелационен коефициент на Pearson 

SPB  Сапробен индекс на Pantle & Buck   

ZE  Цинков еквивалент 
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I. Увод 

Замърсяването на повърхностните и подпочвените води в резултат на човешката 

дейност представлява сериозен екологичен проблем. С цел подобряване и 

предотвартяване на по-нататъшното влошаване на състоянието на водните ресурси е 

необходимо определяне на тяхното екологично състояние.  

Добивът на руди е една от дейностите, оказваща голямо въздействие върху водните 

екосистеми и здравето на човека. Основните пътища на замърсяване на водните обекти 

от рудодобива са чрез повърхностен отток на замърсители в резултат на ерозия и чрез 

кисели дренажни води. 

В България уранодобивът е прекратен през 1992 г., а ликвидацията на урановите 

мини е осъществена поетапно след 1998 г. Контролът на радиационното състояние на 

околната среда в близост до урановите рудници не включва биологичен мониторинг за 

оценка на последствията от уранодобива. Липсват данни за въздействието на уранови 

мини върху пресъхващи реки, а тези за акумулацията на тежки метали и радионуклеиди 

в бентосните съобщества са оскъдни. 

Настоящата дисертация е част от Проект № ДО 12-131/15.12.2008 г. на тема: 

“Биологична оценка на последствията от уранодобива в района на находище Сенокос: 

модел за биологичен мониторинг на територии, повлияни от уранодобив”, финансиран 

от фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и 

науката, с  ръководител доц. д – р Валентин Мирчев Богоев. Основната научна цел на 

проекта е да се направи комплексен анализ на въздействието на замърсяването с уран и 

тежки метали върху местообитанията и биотата в района на закритата мина „Сенокос”. 

В дисертацията се представя част, фокусирана върху резултатите от дейностите по 

Проекта, отнасящи се до изследванията на речните екосистеми. 

II. Литературен обзор 

В Литературния обзор са разгледани основните предимства и недостатъци на 

макрозообентоса като биологичен елемент за качество на водите. Разгледани са 

основните системи за екологична оценка на речните екосистеми и някои аспекти от 

Рамковата директива за водите. Обсъдени са последствията от замърсяването на 

речните екосистеми от минната индустрия и конкретно от уранодобива. 

III. Цел и задачи  

Целта на настоящата дисертация е да се направи сравнителна екологична оценка на 

река Луда и река Сенокоска, намиращи се в район на уранодобив, с оглед установяване 

на замърсяването им от мина “Сенокос”.   

За осъществяването на целта са поставени следните задачи: 

1. Да се направи обобщен сравнителен анализ на представителни пунктове от 

изследваните участъци на двете реки въз основа на: 
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• проследяване динамиката на основните характеристики на речната вода: 

температура, разтворен кислород (mg/l, %), активна реакция, 

електропроводимост, съдържание на нитратен азот, нитритен азот, амониев 

азот и фосфатен фосфор; 

• гранулометричен анализ на седименти от река Луда; 

• съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 

речните води и седименти на река Луда и река Сенокоска. 

2. Да се направи сравнителна характеристика на макрозообентосните съобщества 

на двете реки, като се анализира динамиката на: 

• таксономичния състав и числеността; 

• таксономичното (видовото) сходство; 

• съдържанието на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 

бентосните съобщества от река Луда; 

• основни структурни параметри (общо и индивидуално видово 

разнообразие, доминантност); 

3. Да се направи сапробиологична характеристика на река Луда и река Сенокоска. 

4. Да се направи обобщена екологична оценка на изследваните реки въз основа на: 

• комплекс от класически и съвременни биотични индекси; 

• програма, съобразена с типологията на речните екосистеми. 

IV. Описание на водосборните басейни на реките Луда и Сенокоска 

Реките Луда и Сенокоска са леви притоци на река Струма (северозападните 

склонове на Пирин планина; екорегион № 7 - „Източни Балкани”). Река Луда е тип R14 

(пресъхваща река със средиземноморско влияние), а река Сенокоска - тип R5 

(полупланинска река с доминиращ субстрат от чакъл и пясък). 

Релефът на водосборните басейни на двете реки е планински и високопланински. 

Склоновете се характеризират с голям наклон, а местносттите, през които минават 

реките са силно пресечени. Надлъжните наклони на реките са много големи, като 

изследваната от нас зона попада в диапазона 600 – 1100 m (Фиг. 1). Разликата в 

надморската височина между първия и последния пункт по протежението на река Луда 

е 393 m, а между първия и последния пункт на река Сенокоска – 375 m.  

• Река Луда: дъждовно-снежно подхранване, с изразено пролетно пълноводие и лятно-

есенно маловодие. Реката дренира и скатови води. Тя е повлияна пряко от намиращата 

се във водосбора закрита уранова мина. По-ниската средна надморска височина, на 

водосборната област на реката, предопределя по-голямата роля на дъждовното 

подхранване на реката в сравнение със снежното. Това, съчетано с малката водосборна 

област и отбиването на речните води за напояване и питейно-битови цели води до 

почти пълно пресъхване на реката през лятото. Протичането на остатъчните водни 

количества става през интерстициала. Макрозообентосът остава жизнеспособен в 
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горните участъци на главната река и притоците й, където има достатъчно количество 

вода. Освен пресъхваща, реката е и с пороен характер. Бентосните съобщества са 

предимно литореофилни и псамофилни, а на отделни места – и фитореофилни. 

• Река Сенокоска: дъждовно-снежно подхранване, с изразено пролетно пълноводие и 

лятно-есенно маловодие. По-голямата водосборна област на реката и голямото 

въздействие на снежното подхранване я определят като непресъхваща. Бентосните 

ценози са предимно литореофилни и псамофилни, а на отделни места – и 

фитореофилни. 
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Фиг. 1: Надлъжен профил на река Луда, нейния ляв приток (а) и на река Сенокоска (б). 

Основната информация за изследваните пунктове в двете реки е дадена в Таблици 1 

и 2.  

Таблица 1: Описание на пунктовете за пробовземане в река Луда. 
Име на пункта 

Описание 
Разстояние от 

мината 
Снимка 

Пункт 1 
 

над мината 
 

(41
0 
50

'
18.60"N) 

(23
0
13'56.30"E) 

Пунктът се намира на 954 m 
надморска височина, на ляв приток 
на река Луда, протичащ най-близо 
до закритата уранова мина. Ширина 
на речното легло: около 1 m. Наклон 
на течението: 0.09 ‰. Отток: 
естествен, ненарушен. Доминиращ 
субстрат: чакъл и пясък. В този 

участък от реката има множество 

1 km над 
мината 

 



 9 

малки водопади. Брегове: полегати, 
обрасли с дървесна широколистна 
растителност. Засенченост: почти 
100%. През лятото, при по-сухи 
години, реката при пункта пресъхва. 

Пункт 2 
 

под щолната 
 

(41
0
50' 02.01"N) 

(23
0
12' 33.10"E) 

Пунктът се намира на 672 m 
надморска височина, на малък 
приток (в близост до който е 
разположена щолната на мината), 
вливащ се в левия приток на реката. 
Пунктът се намира на 900 m под 
щолната. Ширина на речното легло: 
около 0.5 m. Наклон на течението: 
0.07 ‰. Отток: частично повлиян от 

вливането на дренажни води от 
щолната. Доминиращ субстрат: 
чакъл и пясък. Брегове: полегати, 
обрасли с широколистна дървесна 
растителност. Засенченост: около 
80%. През лятото, при по-сухи 
години, реката при пункта пресъхва. 

- 

 

Пункт 3 
 

под мината 
 

(41
0
50' 02.01"N) 

(23012' 33.10"E) 

Пунктът се намира на 672 m 
надморска височина. Ширина на 
речното легло: около 1 m.  Наклон 
на течението: 0.3 ‰. На този пункт 
се отчита влиянието на мината, тъй 
като е разположен на по-големия ляв 
приток на река Луда, протичащ 
близо до мината и събиращ 
повърхностния отток. Пунктът е 
частично повлиян и от дренажните 
води от щолната, тъй като се на-
мира под вливането на притока 
идващ от щолната. При пълноводие 
въздействието на водите от щолната 
при пункта се неутрализира. 
Доминиращ  субстрат: чакъл и 
пясък. Брегове: полегати, обрасли с 
широколистна дървесна расти-
телност. Засенченост: около 80%. 
През лятото, при по-сухи години, 
реката при пункта пресъхва. 

1 km под 
мината 

 

Пункт 4 
 

основната река, 
преди вливане на 
левия приток 

 
(41

0
 50' 11.00"N) 

(23
0
11' 78.80"E) 

Пунктът се намира на 638 m 
надморска височина, на основната 
река, преди вливането на левия 
приток в нея. Поради наличието на 
множество притоци водното коли-
чество в основната река е значи-
телно по-голямо. Ширина на речно-
то легло: около 1 m. Наклон на 
течението: 0.03 ‰. Отток: нарушен. 
Доминиращ субстрат: чакъл и пясък. 
Брегове: полегати, преобладава 
дървесна широколистна расти-
телност. Засенченост: около 40%. 

При сухи години, през периода на 
маловодие, реката при пункта почти 
напълно пресъхва.  

- 
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Пункт 5 
 

основната река, 
след вливане на 
левия приток 

 
(41

0 
50' 11.00"N) 

(23
0 
11' 78.80"E) 

Пунктът се намира на 638 m 
надморска височина, на основната 
река, след вливането на левия 
приток в нея. Ширина на речното 
легло: около 1 m. Наклон на тече-
нието: 0.03 ‰. Отток: нарушен 
поради отбиване на вода за 
напояване и питейно-битови цели от 
горните участъци на реката. До-

миниращ субстрат: чакъл и пясък. 
Брегове: полегати, преобладава 
дървесна широколистна растител-
ност. Засенченост:  около 40%. При 

сухи години, през периода на 
маловодие, реката при пункта почти 
напълно пресъхва.  

2 km под 
мината 

 

Пункт 6 
 

основната река, 
под село Ракитна 

 
(41

0 
50' 00.70"N) 

(23
0
 10' 76.60"E) 

Пунктът се намира на 561 m 
надморска височина, под село 
Ракитна. Ширина на речното легло: 
около 1 m. Наклон на течението: 
0.03 ‰. Отток: нарушен, поради 
използване на вода от реката за 
напояване и питейно-битови цели. 
Доминиращ субстрат: чакъл и пясък. 
Брегове: полегати, обрасли с тре-
виста растителност и широколистни 
дървета. Засенченост: около 20%. 
Пунктът е комплексно повлиян от: 
закритата уранова мина (чрез 
повърхностeн отток и дренажни 
води от щолната, както и поради 
натрупване на ерозирал материал от 
табаните на мината в речното легло, 
водещ до загуба на местообитания в 
реката), епизодичното антропогенно 
натоварване от селищата в околност-
та и отбиването на води от реката за 
напояване и питейно-битови цели. 
През лятото свръхексплоатацията на 
речните води е причина за почти 

пълно пресъхване на реката тук. 

4.3 km под 
мината 

 

Таблица 2: Описание на пунктовете за пробовземане в река Сенокоска. 

Име на пункта 
Описание 

Разстояние от 
пункт 1 

Снимка 

Пункт 1 
 

над с. Сенокос 
 

(41
0 
49'45.86"N) 

(23
0
 14' 33.25"E) 

Пунктът се намира на 1 km над село 
Сенокос и на 1024 m надморска 
височина. Ширина на речното легло: 
около 1.5 m Наклон на течението: 
0.4 ‰. Отток: естествен, ненарушен. 
Доминиращ субстрат: дребни 
камъни, чакъл и пясък. Брегове: 
полегати, обрасли с растителност. 
Засенченост: 80 % . 

- 
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Пункт 2 
 

в с. Сенокос 
 

(41
0 
49' 50.01"N) 

(23
0
 14' 04.86"E) 

Пунктът сe намира в село Сенокос, 
на 972 m надморска височина. 
Ширина на речното легло: около 1.5 
m. Наклон на течението: 0.08 ‰. 
Отток: слабо нарушен поради отби-
ване на води за напояване и 
питейно-битови цели. Брегове: по-
стръмни в сравнение с предходния 
пункт. Пунктът е разположен между 

поредица от водопади. Доминиращ 
субстрат: скалист (80 %), като на 
места се срещат и дребни камъни, 
чакъл и пясък. Засенченост: почти 

90 % . 

1 km 

 

Пункт 3 
 

в с. Мечкул 
 

(41
0 
49'29.11"N) 

(23
0
 11' 42.79"E) 

Пунктът  се намира в село Мечкул, 
на 714 m надморска височина. 
Ширина на речното легло: около 2 
m. Наклон на течението: 0.09 ‰.  
Отток: слабо нарушен поради отби-
ване на води за напояване и 
питейно-битови цели. Доминиращ 
субстрат: дребни камъни, чакъл и 
пясък. Брегове: полегати и обрасли с 
дървесна широколистна растител-
ност. Засенченост: почти 70 %. 

4 km  

 

Пункт 4 
 

под с. Мечкул 
 

(41
0 
49'27.16"N) 

(23
0
 10'36.95"E) 

Пунктът се намира на 1.6 km под 
село Мечкул и на 649 m надморска 
височина. В този участък на реката 
има изградено съоръжение тип 
“бент” за укрепване на премина-
ващия през реката газопровод, като 
пунктът е разположен на около 50 
метра под бента. Ширина на речното 
легло: около 2 m. Наклон на 
течението: 0.04 ‰. Отток: нарушен. 
Доминиращ субстрат: дребни 

камъни, чакъл и пясък. Брегове: 
полегати, с дървесно-храстова  
растителност. Засенченост: 40%. 

5.6 km 

 

 

Във водосборната област на реките Луда и Сенокоска попадат селата Сенокос (60 

жители), Мечкул (39 жители) и Ракитна (137 жители, от които 30 живеят в махалата, 

намираща се в района на изследвания участък на река Луда). Населението и на трите 

села се занимава главно със земеделие.  

Водата на двете реки се използва за поливни и питейно-битови цели. Това води до 

слабо нарушаване на речния отток на река Сенокоска и до почти пълното пресъхване на 

река Луда през периода на маловодие.  

В района на горното течение на река Луда се намира закрита уранова мина. 

Минната дейност в района започва през 1988 година и продължава до 1991 година. 

Добивът на уран е извършван като комбинация по открития метод и in situ излугване. 

Интензивна повърхностна ерозия на рекултивираните табани, както и изтичането на 

дренажни води, води до замърсяване на река Луда с уран и тежки метали.  
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V. Материали и методи 

1. Работна хипотеза: уранодобивът води до физични и химични промени в средата, а 

от там и до въздействие върху различните биотични съобщества, обитаващи 

повлияните от уранодобива места. Биологичният отговор на съобществата към тези 

промени може да се използва като индикатор за оценка на екологичното състояние на 

водната среда. В тази връзка оценката на екологичното състояние на повлияната от 

уранодобива река Луда е направена чрез сравнителна характеристика на 

макрозообентосните й съобщества. В река Сенокоска няма пряко въздействие от 

уранодобива, поради това, че повърхностният отток от мината е насочен към река Луда. 

По тази причина река Сенокоска се приема за „фонова”. Разграничаването на 

„фоновото” от директното въздействие е направено чрез сравнителен анализ на 

резултатите от реките Сенокоска и Луда.  

Изменението на основните физични, хидрохимични и биологични показатели е 

проследено в шест пункта на река Луда и четири пункта на река Сенокоска (Фиг. 2).  

 
Фиг. 2: Схема на пунктовете за пробовземане във водосборите на реките Луда и Сенокоска. Мината е 
означена с M, а щолната с *.  

2. Период на изследване: 2009 – 2011 г.  

Първата и третата година са много сухи и сравнително горещи, което води до нисък 

речен отток и до пресъхване на река Луда през лятото. Втората година е дъждовна, в 

резултат на което река Луда не пресъхва. Това обстоятелство дава възможност да се 
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разграничи влиянието на основните климатични фактори от въздействието на мината 

върху макрозообентосните съобщества.  

• Река Луда: 8 теренни експедиции; общо 164 измервания (in situ) на физични и 

хидрохимични показатели от всички пунктове на реката; общо 109 събрани проби 

(Таблица 3). Изследваните показатели са обобщени в Таблица 4. 

Таблица 3: Събрани проби от река Луда. 

Брой и вид на 

събраните пробите 
Пунктове 

Период на 

пробовземане 
Цел на събиране 

41 водни проби 

1, 2, 3 и 5 
5 и 6 

1 - 6 
1, 2, 3, 5 и 6 

1 – 6 
1 – 6 

1 – 6 
1 – 6 

април 2009 г. 
юли 2009 г. 

октомври 2009 г. 
май 2010 г. 
юли 2010 г. 

октомври 2010 г. 
май 2011 г. 

октомври 2011 г. 

Определяне на NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P. 

39 макрозообентосни 
проби 

1, 2, 3 и 5 
5 и 6 

1, 3, 4, 5 и 6 
1, 2, 3, 5 и 6 

1 – 6 
1 – 6 

1 – 6 
1, 3, 4, 5 и 6 

април 2009 г. 
юли 2009 г. 

октомври 2009 г. 
май 2010 г. 
юли 2010 г. 

октомври 2010 г. 
май 2011 г. 

октомври 2011 г. 

Определяне на състав и численост. 
Структурна характеристика, сапро-
биологична характеристика, екологична 
оценка. 

4 водни и 4 седиментни 
проби 

1, 3, 4 и 6 октомври 2009 г. 
Определяне на тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-активност. 

3 водни и 3 седиментни 
проби 

1, 3 и 6 юли 2010 г. Определяне на тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-активност. 

3 седиментни проби 1, 3 и 6 юли 2010 г. Гранулометричен анализ. 
6 седиментни проби от 
фракции: 1 - 0.630 mm; 

0.630 - 0.315 mm; 0.315 - 
0.071 mm; < 0.071 mm 

1 и 6 юли 2010 г. 
Определяне на тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-активност. 

4 седиментни проби от  
фракции: 1 - 0.630 mm; 

0.630 - 0.315 mm; 0.315 - 
0.071 mm; < 0.071 mm 

3 юли 2010 г. 
Определяне на тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-активност. 

2 макрозообентосни 
проби 

1 и 3 октомври 2011 г. 
Определяне на тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-активност. 

 

Таблица 4: Обобщен хидробиологичен дизайн за река Луда. 

Име на 

пункта 

Морфометрич-

ни изследвания 
Изследвани показатели 

на речната вода 

Изследвани 

макрозообентосни 

показатели 

Изследвани 

показатели на 

седименти 

Пункт 1 

 
над 

мината 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P, тежки метали, 
естествен уран, обща α- 
и β-активност. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Тежки метали, 
естествен уран, обща α- и 
β-активност. 

1. Гранулометричен 
състав. 
2. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност в 
различни седиментни 
фракции. 
3. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност в 
седименти. 
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6. Биоакумулационни 
фактори (БАФ). 
7. Сапробен индекс (SPB). 
8. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
9. Обобщена екологична 
оценка. 

4. Цинков екви-
валент (ZE). 
 

Пункт 2 
 

под 
щолната 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 

3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Сапробен индекс (SPB). 
6. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
7 . Обобщена екологична 
оценка. 

- 

Пункт 3 
 

под 
мината 

Наклон на тече-
нието. 

to, O2 (mg/l, %), pH, EC, 
NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P, тежки метали, 
естествен уран, обща α- 
и β-активност. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 

5. Тежки метали, 
естествен уран, обща α- и 
β-активност. 
6. Биоакумулационни 
фактори (БАФ). 
7. Сапробен индекс (SPB). 
8. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
9. Обобщена екологична 
оценка. 

1. Гранулометричен 
състав. 
2. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност в 
различни седиментни 
фракции. 
3. Тежки метали, 

естествен уран, обща 
α- и β-активност в 
седименти. 
4. Цинков екви-
валент (ZE). 
 

Пункт 4 

 
основната 

река, 
преди 

вливане 
на левия 
приток 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P, тежки метали, 
естествен уран, обща α- 
и β-активност. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 

4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Тежки метали, 

естествен уран, обща α- и 
β-активност. 
6. Биоакумулационни 
фактори (БАФ). 

1. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност в 
седименти. 
2. Цинков екви-

валент (ZE). 
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7. Сапробен индекс (SPB). 
8. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
9. Обобщена екологична 
оценка. 

Пункт 5 
 

основната 
река, след 
вливане 
на левия 
приток 

Наклон на тече-
нието. 

to, O2 (mg/l, %), pH, EC, 
NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 

4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Сапробен индекс (SPB). 
6. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
7 . Обобщена екологична 
оценка. 

- 

Пункт 6 
 

основната 
река, 

под село 
Ракитна 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P, тежки метали, 
естествен уран, обща α- 
и β-активност. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Тежки метали, 
естествен уран, обща α- и 

β-активност. 
6. Биоакумулационни 
фактори (БАФ). 
7. Сапробен индекс (SPB). 
8. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
9. Обобщена екологична 
оценка. 

1. Гранулометричен 
състав. 
2. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност в 
различни седиментни 
фракции. 
3. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност в 

седименти. 
4. Цинков екви-
валент (ZE). 
 

• Река Сенокоска: 7 теренни експедиции; общо 130 измервания (in situ) на физични и 

хидрохимични показатели от всички пунктове на реката; общо 56 събрани проби 

(Таблица 5). Изследваните показатели са обобщени в Таблица 6. 

Таблица 5: Събрани проби от река Сенокоска. 

Брой и вид на пробите Пунктове 
Период на 

пробовземане 
Цел на събиране 

26 водни проби 

1 - 4 

1 - 4 
1 - 4 
1 - 4 

юли 2009 г. 
октомври 2009 г. 

май 2010 г. 
юли 2010 г. 

Определяне на NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P. 
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1 - 4 
1, 3 и 4 
1, 3 и 4 

октомври 2010 г. 
май 2011 г. 

октомври 2011 г. 

26 макрозообентосни 
проби 

1 - 4 
1 - 4 
1 - 4 
1 - 4 
1 - 4 

1, 3 и 4 
1, 3 и 4 

юли 2009 г. 
октомври 2009 г. 

май 2010 г. 
юли 2010 г. 

октомври 2010 г. 
май 2011 г. 

октомври 2011 г. 

Определяне на състав и численост. 
Структурна характеристика, сапро-
биологична характеристика, екологична 
оценка. 

2 водни и 2 седиментни 
проби 

1 и 4 октомври 2009 г. Определяне на тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-активност. 

 

Таблица 6: Обобщен хидробиологичен дизайн за река Сенокоска. 

Име на 

пункта 

Морфометрични 

изследвания 

Изследвани показатели 

на речната вода 

Изследвани 

макрозообентосни 

показатели 

Изследвани 

показатели на 

седименти 

Пункт 1 
 

над с. 
Сенокос 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P, тежки метали, 

естествен уран, обща α- 
и β-активност. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 

3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Сапробен индекс (SPB). 
6. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
7. Обобщена екологична 
оценка. 

1. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност 
 

Пункт 2 
 

в с. 
Сенокос 

Наклон на тече-

нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P. 

1. Таксономичен състав.  

2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 

4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Сапробен индекс (SPB). 

6. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
7 . Обобщена екологична 
оценка. 

- 

Пункт 3 
 

в с. 
Мечкул 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 
доминантност. 
5. Сапробен индекс (SPB). 
6. Биотични индекси: 

- 
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ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
7 . Обобщена екологична 
оценка. 

Пункт 4 
 

под с. 
Мечкул 

Наклон на тече-
нието. 

t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC, 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4-P, тежки метали, 
естествен уран, обща α- 
и β-активност. 

1. Таксономичен състав.  
2. Относителна 
численост. 
3. Коефициент за видово 
сходство - K (Sörensen). 
4. Общо и индивидуално 
видово разнообразие, 

доминантност. 
5. Сапробен индекс (SPB). 
6. Биотични индекси: 
ЕТР; HBI; BMWP/ASPT; 
Ирландски биотичен 
индекс (БИ), адаптиран 
за биомониторинг в 
България. 
7 . Обобщена екологична 
оценка. 

1. Тежки метали, 
естествен уран, обща 
α- и β-активност.  
 

 

3. Използвани методи 

3.1. Морфометрични изследвания  

Наклонът на реките Луда и Сенокоска е определен според Bisson et al. (2007) с 

помощта на карта в мащаб 1: 50 000. 

3.2. Физични и хидрохимични изследвания на речните води  

Температурата, кислородното съдържание и наситеността с кислород във водите на 

двете реки са определени на терен с комбиниран електрод на преносим оксиметър 

WTW
1
 3310. Електропроводимостта (EC) и активната реакция на водата (pH) са 

измерени на терен чрез комбиниран електрод HI
2
 98129. 

Водните проби за определяне на амониев азот, нитратен азот, нитритен азот и 

фосфатен фосфор са събирани в 0.5 l ПЕТ съдове, филтрувани са на място през 

стъклено-влакнест филтър Whatmann GF/C с големина на порите 1.2 µm за 

отстраняване на суспендираните вещества и до лабораторните анализи са съхранявани 

в хладилна чанта. 

Пробите от водата за анализи на тежки метали, естествен уран, обща α- и  β-

активност са събирани в 1.5 l ПЕТ съдове. Тези, предназначени за анализи на тежки 

метали, са консервирани с 0,2 cm3 концентрирана азотна киселина на 100 cm3 вода. 

Анализите за съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и  β-активност на 

водните проби от река Луда, както и тези за естествен уран, обща α- и  β-активност на 

река Сенокоска са извършени от лаборатория “Еколаб” към “Диал” ООД, Бухово – гр. 

                                                
1 WTW - Wassertechnik Wertheim GmbH 
2 HI – Hanna Instruments 
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София. Тежките метали във водата от река Сенокоска са определяни в лаборатория 

“Лаборекс – ЕАД”, гр. София. 

Използваните методи са обобщени в Таблица 7. 

Таблица 7: Използвани методи за речните води. 

Показател Метод 

Разтворен кислород (наситеност 
с кислород) 

БДС EN 25814: 2002 

Активна реакция (pH) БДС EN ISO 10523: 2012 

Електропроводимост (ЕС) БДС EN 27888: 2000 

Амониев азот ISO 7150-1: 1984 

Нитратен азот ISO 7890-1: 1986 

Нитритен азот БДС EN ISO 26777: 1997 

Фосфатен фосфор ISO 6878: 2004 

Фосфати 
Преизчислени от фосфатния 

фосфор 

Река Луда – хром, мед, олово, 
цинк, никел, арсен, желязо, 

манган, стронций 

БДС EN ISO 11885: 2009 

Река Луда – живак EPA 7473: 1998 

Река Сенокоска – цинк, мед БДС 16777: 1986 

Река Сенокоска – хром БДС EN 1233:2000 

Река Сенокоска – олово БДС EN ISO 15586: 2004 

Естествен уран ISO 17294-2: 2003 

Обща алфа активност ISO 9696: 2007 

Обща бета активност ISO 9697: 2008 

 

3.3. Седименти от изследваните речни участъци 

Грануломентричният анализ на седиментите е извършван на проби от 

повърхностните 10 cm. Пробите са събирани от участъци с хомогенен субстрат и до 

лабораторните анализи са съхранявани в хладилна чанта при 2-4оС (EPA, 2001).  

Гранулометричната характеристика е извършвана чрез сух пресевен анализ. 

Използван е набор от сита с отвор на „очите”: 1 - 0.630 mm; 0.630 - 0.315 mm; 0.315 - 

0.071 mm; < 0.071 mm. Изходният седимент, както и фракциите, получени при ситовия 

анализ са измервани на електронна везна Scaltec SBA 41, max 320 g,  d = 0.001 g 

(Bartram & Ballance, 1996).  

Седиментните проби от двете реки, предназначени за анализи на тежки метали, 

естествен уран, обща α- и  β-активност са събирани от повърхностните 10 cm в ПЕТ 

съдове и до занасяне в лаборатория са съхранявани в хладилна чанта при 2-4 оС (EPA, 

2001). С цел определяне количеството на тежките метали, естествения уран, общата α- 

и β-активност в различни седиментни фракции от река Луда, през юли 2010 г. 

допълнително са събрани седиментни проби, на които на терен е извършено мокро 

фракциониране чрез сита с размери на „окото”: 1 - 0.630 mm; 0.630 -  0.315 mm; 0.315 - 

0.071 mm; < 0.071 mm.  

Анализите за съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и  β-активност в 

седиментите от река Луда, както и тези за естествен уран, обща α- и β-активност в 

седиментите от река Сенокоска са извършени от лаборатория “Еколаб” към “Диал” 
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ООД, Бухово – София (Таблица 8). Тежките метали в седиментите от река Сенокоска са 

определени в лаборатория “Лаборекс – ЕАД”, гр. София (Таблица 8).  

Таблица 8: Използвани методи за речните седименти. 

Показател Метод 

Река Луда – хром, мед, олово, 
цинк, никел, желязо, манган, 

кадмий 

ISO 11047: 1998 

Река Луда - арсен БДС 17.4.4.01: 1979 

Река Луда - живак 
ASTM D-6722: 2006 и EPA 

7473 (1998) 

Река Сенокоска – хром, цинк, 
олово и мед 

ISO 11047: 1998 

Река Сенокоска – живак EPA 7473 (1998) 

Естествен уран ISO 17294-2: 2003 

Обща алфа активност Lieberman (1984) 

Обща бета активност Lieberman (1984) 

Цинков еквивалент (ZE) 

 
 

Rowell (1994) 

ZE = Zn+Cr+2Cu+8Ni 

 

3.4. Характеристика на макрозообентосните съобщества в изследваните речни 

участъци и екологична оценка на състоянието на реките 

В зависимост от характера на дънния субстрат при събирането на 

макрозообентосните проби са прилагани различни техники - „ритане”  и „обмиване” на 

камъни, „изплакване” на макрофити. Псамореофилните и пелофилните ценози са 

събирани от пясъка и тинята посредством сито с отвор на „очите” 1 mm.  

Отделянето, сортирането и определянето на макрозообентоса е осъществено чрез 

лабораторен стериомикроскоп Boeco, BTB-3A. 

Таксономичното определяне до семейство, род и вид на групите Turbellaria, 

Gastropoda, Bivalvia, Hirudinea, Odonata, Heteroptera, Coleoptera и Diptera (без семейство 

Simulidae) е извършено от докторанта в лабораторията по Хидроекология към катедра 

Екология и опазване на природната среда, Биологически факултет на Софийски 

университет. Систематичният статус на основната част от видовете е определен според 

Хейсин (1962), Мамаев (1972) и Schmedtje et al. (1992). Видовото детерминиране на 

останалите групи е извършено от специалисти от Софийския университет и Института 

по биоразнообразие и екосистемни изследвания -  БАН: проф. д-р Йордан Узунов – 

клас Oligochaeta (река Сенокоска); гл. ас. д-р Любомир Кендеров – род Gammarus 

(Amphipoda) и семейство Simulidae (Diptera); доц. д-р Иванка Янева – род Baetis 

(Ephemeroptera); биол. Янка Видинова – семейства Heptagenidae, Ephemerellidae, 

Ephemeridae, Leptophlebidae и Caenidae (Ephemeroptera); биол. Виолета Тюфекчиева – 

разред Plecoptera; д-р Димитър Първанов – разред Trichoptera. 
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Методите,  използвани за характеристика на макрозообентосните съобщества в 

изследваните речни участъци, както и тези за екологична оценка на състоянието на 

реките са посочени в Таблица 9. 

Таблица 9: Използвани методи за характеристика на макрозообентосните съобщества в изследваните 
речни участъци и за екологична оценка на състоянието на реките. 

Показател Метод 

Събиране на макрозообентосни проби ISO 7828: 1985/EN 27828: 1994 

Консервиране и съхраняване на макрозообентосни 
проби 

ISO 5667-3: 1995 (2003) 

Относителна численост Брой екземпляри на проба 

Видово сходство Sörensen (1948) 

Общо видово разнообразие Margaleff (1958) 

Индивидуално видово разнообразие Shannon &Weaver (1963) 

Индекс на доминиране Simpson (1949) 

Сапробен индекс (SPB) Pantle & Buck (1955) 

BMWP/ ASPT Armitage et al. (1983) 

EPT Lenat (1988) 

HBI Hilsenhoff (1977) 

Адаптиран Ирландски биотичен индекс (БИ) Янева & Чешмеджиев (1999) 

Обобщена екологична оценка 
Проектонаредба за характеризиране и 

оценка на състоянието на повърхностните 
води 

EQR за R5 БИ/5 

EQR за R14 БИ/3.5 

 

3.5. Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 

макрозообентосните съобщества на река Луда. Биоакумулационни фактори. 

На терен макрозообентосните представители са отделяни чрез сита от субстрата, 

поставяни са в полиетиленови пликове и са замръзявани в хладилна чанта. Анализите 

са извършени от лаборатория “Еколаб” към “Диал” ООД, Бухово – гр. София (Таблица 

10). 

Таблица 10: Използвани методи за определяне на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 
макрозообентосните съобщества. 

Показател Метод 

Кадмий, Кобалт, Хром, Мед, Желязо, Манган, 

Никел, Олово, Цинк 
ISO 11047:1998 

Естествен уран ISO 17294-2: 2003 

Обща α-активност Lieberman (1984) 

Обща β-активност Lieberman (1984) 

Биоакумулационни фактори (БАФ) Klavinš et al. (1998) 

4. Използвани данни и програми  

• Климатични данни и данни за водосборите на реките Луда и Сенокоска от 

Славейков & Златунова (2004).  

• Данни за числеността на населението във водосбора на реките Луда и Сенокоска от 

Национален Статистически Институт3
. 

                                                
5 http://bg.guide-bulgaria.com/SW/Blagoevgrad/Simitli/Senokos/bg_Populations.aspx 
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• Данни от Протокол на РИОСВ гр. Благоевград за количеството на естествен уран, 

обща α- и β-активност в дренажните води от щолната, предоставени от кмета на 

село Сенокос – г-н Христо Димитров. 

За повечето показатели е използвана дескриптивна статистика. Математическата 

взаимовръзка между показателите е анализирана чрез корелационен коефициент на 

Pearson (r). Статистическата обработка е проведена със софтуерен продукт Statistica 7.0, 

а за пресмятането на структурните индекси е използван специално разработен 

софтуерен продукт от University of Michigan, USA. 

VI. Резултати и обсъждане 

1. Физични, хидрохимични и седиментологични изследвания.  

1.1. Река Луда 

� Температура: Измененията в температурата на водата са в границите на 

нормалното за съответния сезон, надморска височина и различната засенченост на 

изследваните пунктове. 

� Съдържание на разтворен кислород във водата (mg/l; %): По двата показателя 

водата на река Луда отговаря на I-ва категория (Наредба № 7/1986). Незначителните 

изменения в съдържанието на кислорода в речната вода са свързани основно с 

промените в стойностите на температурата (r = - 0.76, n = 41, α < 0.05), съответно на 

водното количество. В определени случаи те могат да се свържат и с големите 

проценти мъртва дървесина и листна маса, присъстващи през определени периоди 

във водата на реката. Независимо, че органичното съдържание не е измервано, 

високото съдържание на кислород в речната вода (9.5 mg/l средно съдържание; 90% 

средно насищане), предполага ниски стойности на показателя химично потребление 

на кислород (ХПК).  

� Активна  реакция (pH): неутрална до слабо алкална и с две изключения отговаря на 

I-ва категория (Наредба №7/1986). По дължината на реката се установяват леки 

колебания в стойностите на рН. В отделни случаи сравнително по-ниски стойности 

на активната реакция са отчетени през пролетта поради дъждовно-снежното 

подхранване на реката, а по-високи – през периода на ниските води. През 2011 г. 

стойностите на рН са сравнително постоянни, в границата на слабоалкална активна 

реакция, вероятно поради изравнените водни количества през пролетта и есента. 

Освен от типа подхранване на реката, активната реакция зависи и от почвената 

киселинност на водосбора, вида на скалите и от степентта на натоварване на реката 

с биоразградима органика. Установена е отрицателна статистически значима 

корелация между рН и стойностите на температурата на водата  (r = - 0.44, n = 41, α 

< 0.05), тъй като с повишаване на температурата се ускоряват процесите на 

разграждане на органика, което води и до вкисляване на средата. 



 22 

� Електропроводимост (EC): отговаря на нормите за I-ва категория (Наредба № 

7/1986), с изключение в отделни случаи на пункт 2 (II-ра категория). Влиянието, 

което мината оказва върху ЕС може да се опише чрез измененията в ЕС на пункт 2. 

При суха година стойностите на ЕС на пункт 2 са високи (средната ЕС за 2009 и 

2011 г. е 950 ± 286 µS/cm), тъй като оттокът на притока се формира изцяло от 

инфилтратни води от щолната, а през дъждовна – по-ниски (средната ЕС за 2010 г. е 

606 ± 53 µS/cm). Постъпването на води от щолната води до увеличаване на ЕС и при 

пункт 3. През лятото на 2009 г. цялата река е пресъхнала, а на пунктове 5 и 6 реката 

протича през субстрата, което води до обогатяване със соли и до по-високи 

стойности на ЕС (съответно 1.5 и 1.2 пъти по-високи стойности в сравнение с тези, 

отчетени през юли 2010 г.). През изследвания период се установява ясно изразена 

тенденция за повишаване стойностите на показателя през периода на ниските води, 

поради концентрирането на соли при ниски водни количества. 

� Съдържание на амониев азот, нитратен азот, нитритен азот и фосфати: 

относително ниско, като през повечето периоди концентрацията им нараства 

закономерно надолу по течението. Повишаването на изследваните биогени в 

участъка под село Ракитна се определя от влиянието на селото и може да се свърже 

със складирането на оборска тор, непосредствено на брега на реката. С някои 

изключения сравнително по-високи стойности на изследваните биогени се отчитат 

през лятото и есента. Количествата на NH4-N, NO3-N и PO4
3- съответстват на I-ва 

категория, а тези на NO2-N варират от I-ва до II-ра категория (Наредба № 7/1986). 

Тъй като тесните рамки на изменение на рН не повлияват процесите на 

амонификация, нитрификация и генериране на фосфати, липсва достоверна 

корелация между рН, NO2-N, NH4-N и PO4-Р. В същото време се установява 

достоверна корелативна връзка между NO2-N и NH4-N (r = 0.74, n = 41, α < 0.05) и 

между NO3-N и NO2-N (r = 0.60, n = 41, α < 0.05), поради което би могло да се 

заключи, че се извършва пълна минерализация на органиката. С повишаване на 

температурата, процесите на разграждане на органика се ускоряват. 

� Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в речната 

вода: На пункт 3 влиянието на мината през месец октомври 2009 г. се изразява в 

увеличаване количеството на Zn, общата α- и β-активност и естествен уран, от 2 до 

91 пъти над установените на пункт 1 „фонови” стойности. Вливането на левия 

приток в главната река, която е с по-голям дебит, води до разреждане на 

замърсителите и до ниските стойности на Zn (под границата на чувствителност на 

метода), общата α- и β-активност (2 пъти по-ниска от тези на пункт 3), естествен 

уран (2.3 пъти под установената на пункт 3 концентрация) във водата на пункт 6. 

През октомври 2009 г. общата β-активност (пунктове 3 и 6) е извън допустимите в 

Наредба №7/1986 стойности. Според Наредба №1/1999, в количества над 
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установената норма (за водоеми в близост до уранови мини) са естественият уран 

(пункт 3 - 1.5 пъти) и общата β-активност (пункт 3 - 1.7 пъти). 

Според данни от РИОСВ гр. Благоевград  (Протокол от 29. 07. 2009 г.), във 

водата от щолната са установени естествен уран (9 mg/l – 4.5 пъти над допустимите 

в Наредба №6/9.11.2000 г. норми), 
226

 Ra (606 mBq/l), обща α- (152 Bq/l) и β-

активност (28 Bq/l). През сухи години, когато инфилтратът от щолната формира 

изцяло оттока на пункт 2, се предполага че стойностите на замърсителите във 

водата на пункта се доближават до тези, отчетени във водата от щолната. 

През юли 2010 г., при увеличен отток, на пункт 3 са отчетени по-високи в 

сравнение с  пункт 1 концентрации на: Zn (1.7 пъти), Cu, Pb (2.4 пъти над фона), Mn 

(3.6 пъти), Fe (6 пъти), обща β- (56 пъти) и α-активност (68 пъти), естествен уран (74 

пъти). През тази година интензивните ерозионни процеси на скалният материал от 

табаните на мината („богат” на радиоактивни вещества и тежки метали) са причина 

за високата концентрация на замърсителите. Надолу по течението на реката е 

отчетено допълнително увеличаване на концентрацията на металите и при пункт 6 

те са съответно 2.5 пъти (Cu), 3 пъти (Zn), 4.6 пъти (Pb), 6 пъти (Mn) и 8 пъти (Fe) 

над установените стойности във водата на пункт 3. Разреждане (2 пъти) е отчетено 

само по отношение на естествения уран и активностите. Според Наредба №7/1986, 

концентрацията на Fe във водата на пункт 3 отговаря на III-та категория, а тази във 

водата на пункт 6 е извън категориите. Общата β-активност във водата на същите 

пунктове е съответно 12.7 и 6 пъти над установените в наредбата норми. Според 

Наредба №1/1999, в количества над установената норма са естественият уран (пункт 

3 - 1.2 пъти) и общата β-активност (пункт 3 - 4.7 пъти; пункт 6 - 2.4 пъти).  

� Гранулометричен анализ на седиментите от пунктове 1, 3 и 6 на река Луда: 

неравномерно участие на различните фракции, като най-слабо представена в 

изследваните пунктове е много фината фракция (<0.071 mm). На пункт 1 най-добре 

изразена е междинната фракция (0.630 – 0.315 mm). Много грубата (>1 mm), грубата 

(1 – 0.630 mm) и фината фракция (0.315 – 0.071 mm) са сравнително равномерно 

разпределени. На пункт 3, с изключение на много фината фракция, разпределението 

на различните фракции е сравнително равномерно. На пункт 6 е отчетено 

повишаване на процентното участие от много грубите към фините фракции. В 

резултат на естествени процеси на раздробяване и седиментация, този пунк се 

характеризира с най-високо процентно участие на фината фракция (45 %). 

� Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в различни 

седиментни фракции: повечето от изследваните замърсители (тежки метали, 

естествен уран, обща α- и β-активност) повишават концентрацията си във фините 

фракции, като при отделни случаи високи концентрации са отчетени и в грубите 

фракции. 
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�  Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 

седиментите 

През октомври 2009 г., в седиментите на пункт 3 са отчетени по-високи в 

сравнение със седиментите на пункт 1 концентрации на Cu и Zn (съответно 2 и 3 

пъти повече). В седиментите на пункт 6 количеството на Zn и Cr  е съответно 1.6 и 2 

пъти повече от установеното на пункт 1 и се свързва с натрупването на ерозирал 

материал от табаните на мината в участъка под село Ракитна. В сравнение с пункт 3, 

на пункт 6 е отчетено намаляване на количествата на естествен уран, общата α- и β-

активност (близо 2 пъти), Pb (близо 6 пъти) и Cu (6.5 пъти). Това най-вероятно е 

резултат от по-голям пренос на незамърсени седименти от основната река (пункт 4).  

През юли 2010 г. по-равномерното разпределение на седимента, в резултат на 

интензивни ерозионни процеси и високи водни количества, е причина за близките 

стойности на замърсителите в различните пунктове. По отношение на количеството 

на урана, общата α- и β-активност се запазва тенденцията от 2009 г. - почти 

непроменени стойности в седиментите над и под мината и 2 пъти по-ниски 

стойности при пункт 6, поради „внасяне” на незамърсени седименти от основната 

река. С някои изключения, замърсителите в седиментите през юли 2010 г. са с по-

високи концентрации, в сравнение с октомври 2009 г.  

С изключение на количеството на Cr в седиментите от пунктове 1, 3 и 6 (юли 

2010 г.), останалите тежки метали са в концентрации не надвишаващи 

препоръчаните от Moss & Costanza (1998), Wildi et al. (2004) и Joner et al. (2007) 

стойности за антропогенно неповлияни реки.  

По отношение на ZE, при суха година (2009 г.) под мината е отчетено 

повишаване на показателя (1.4 пъти над референтния пункт), а надолу по течението 

- 1.2 пъти по-ниски стойности поради разреждане. При дъждовна година (2010 г.), 

ZE се характеризира с високи стойности, запазващи се почти непроменени надолу 

по течението и показващи наличието на по-дълготраен ефект. 

• Обобщен анализ на изследваните пунктове  

В резултат на проведите физични, хидрохимични и седиментологични изследвания 

на река Луда, могат да се направят следните заключения (Таблица 11): пункове 1 и 4 не 

са подложени на въздействие от мината; на пункт 2 е отчетено директно влияние на 

инфилтратни води от щолната; пункт 3 се повлиява, както от повърхностния отток от 

мината, така и от инфилтратни води от щолната; пункт 6 е комплексно повлиян от 

закритата уранова мина, нарушения хидрологичен режим и епизодичното антропогенно 

натоварване от село Ракитна. 
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Таблица 11: Обобщен анализ на изследваните пунктове от река Луда. 

Име на 

пункта 

Изследвани показатели 

на речната вода 

Резултати 
Заключение 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

 
 
 
 

 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност. 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4

3- 
: I-ва 

категория по Наредба №7/1986. 

NO2-N: II категория (0.01 mg/l) през 
октомври 2009 и 2010 г - естествени 
процеси на разграждане на високи 
количества листен опад. 

 
3. Тежки метали, естествен уран, обща 
α- и β-активност: „фоново” въздействие 
на средата. 

Изследвани показатели 

на седименти 
Резултати 

Пункт 1 
 

над 

мината 1. Гранулометричен със-
тав. 
 
 
 
 
2. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-

активност в различни 
седиментни фракции. 
 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в седименти. 

1. Най-добре изразена: междинна 
фракция (0.630-0.315 mm);  сравни-
телно равномерно разпределени: много 
груба (>1 mm) и фина фракция (0.315-
0.071 mm). 
 
2. Тежки метали, естествен уран, обща 
α- и β-активност:   повишаване от 
грубата (1-0.630 mm) към фината 
фракция (0.315-0.071 mm). 
 
3. Тежки метали, естествен уран, обща 
α- и β-активност: „фоново” въздействие 
на средата. 

Анализът на абиотични-
те показатели дава въз-
можност за определяне на 
пункта като контролен. 

Изследвани показатели 
на речната вода 

Резултати 

Пункт 2 
 

под 
щолната 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

 
 

1. O2 (mg/l, %), pH: I-ва категория по 
Наредба №7/1986. 
ЕС: въздействие на инфилтратни води 
от щолната (максимална ЕС 1280 

µS/cm, октомври 2011 г.); I-ва до II-ра 
категория по Наредба №7/1986 (април 
2009 г. - 1040 µS/cm; октомври 2009 г. – 
880 µS/cm; октомври 2011 г. - 1280 
µS/cm) - в зависимост от 
хидрологичния режим на притока. 
 

2. NH4-N, NO3-N, PO4
3- 

: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
NO2-N: II категория (0.003 - 0.02 mg/l). 
 

Вода от щолната: естествен уран (9 mg/l 
– 4.5 пъти над допустимите в Наредба 
№6/9.11.2000 г. норми), 

226
 Ra (606 

mBq/l), обща α- (152 Bq/l) и β-активност 
(28 Bq/l) - Протокол от 29. 07. 2009 г. на 
РИОСВ гр. Благоевград. 

Пункът е директното 
повлиян от притока на 

инфилтратни води от 
щолната, водещи до 
високи стойностите на 
ЕС. През сухи години, 

когато водата от щолна-
та формира оттока на 
пункт 2, се предполага че 
стойностите на естествен 

уран,  
226

 Ra, обща α- и β-
активност във водата на 
пункта се доближават до 
тези, отчетени от РИОСВ 
гр. Благоевград, във 
водата от щолната.  
 

Изследвани показатели 
на речната вода 

Резултати 
Пункт 3 

 

под 
мината 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 

PO4
3-

 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
 
2. NH4-N, NO3-N, PO4

3- 
: I-ва категория 

по Наредба №7/1986. 

Този пункт се повлиява, 
както от повърхностния 

отток от мината, така и от 
инфилтратни води от 
щолната. 
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3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност. 

NO2-N: в повечето случай II категория 
(0.003-0.02 mg/l) по Наредба №7/1986. 
 
 
3. Cu, Pb, Zn, Mn, Fe, естествен уран, 
обща α- и β-активност: 1.7 - 91 пъти по-
високи стойности в сравнение с тези, 
отчетени на пункт 1. 
Естествен уран и обща β-активност: 1.2 

– 4.7 пъти над допустимите стойности в 
Наредба №1/1999. 

Изследвани показатели 
на седименти 

Резултати 

1. Гранулометричен със-
тав. 
 
 
2. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в различни 
седиментни фракции. 
 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в седименти. 

1. Сравнително равномерно 
разпределение на различни седиментни 
фракции. 
 
2. Разностранни тенденции в 
изменението концентрацията на 
замърсителите по фракции. 

 
3. Cu и Zn: 2 и 3 пъти по-високи 
концентрации от тези на пункт 1. 

Изследвани показатели 

на речната вода 
Резултати 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 

PO4
3-

 
 
 
 

3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност. 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4

3- : I-ва 

категория по Наредба №7/1986. 
NO2-N: в отделни случаи II категория 
(0.01 -0.02 mg/l). 
 

3. Тежки метали, обща α- и β-активност: 
близки стойности до отчетените на 
пункт 1.  
естествен уран: 4.4 пъти по-високи 
стойности от тези на пункт 1 – разлики 
във водосборната площ. 

Изследвани показатели 

на седименти 
Резултати 

Пункт 4 
 

основната 
река, 
преди 
вливане 
на левия 
приток 

1. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в седименти. 

1. Близки стойности до отчетените на 
пункт 1. 
Cr и Zn: 1.2 и 2 пъти по-високи 
концентрации от тези на пункт 1 - 
разлики във водосборната площ. 

Пунктът не е повлиян от 
закритата уранова мина. 

Изследвани показатели 
на речната вода 

Резултати 
Пункт 5 

 
основната 
река, след 
вливане 
на левия 
приток 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 

2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
 

2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4
3- 

: I-ва 
категория по Наредба №7/1986. 
NO2-N: в отделни случаи II категория 
(0.003 - 0.01 mg/l). 

 

Пунктът се характеризи-
ра с нарушен хидро-
логичен отток и с 
въздействие от мината.  

Изследвани показатели 

на речната вода 
Резултати 

Пункт 6 
 

основната 
река, 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 

по Наредба №7/1986. 

Пунктът се характеризи-
ра с нарушен хидро-
логичен отток, епизо-

дично битово замърся-
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2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

 
 
 
 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-

активност. 

 
2. NH4-N, NO3-N, PO4

3- 
: I-ва категория 

по Наредба №7/1986. 
NO2-N: главно II категория (0.004- 0.04 
mg/l). 
 
 
3. Тежки, естествен уран, обща α- и β-
активност: 4 - 40 пъти по-високи 

концентрации в сравнение с тези, 
отчетени на пункт 1. Обща β-активност: 
2.4 пъти (юли 2010 г.) над допустимите 
в Наредба №1/1999 стойности. 

Изследвани показатели 

на седименти 
Резултати 

под село 
Ракитна 

1. Гранулометричен със-
тав. 
 

 
2. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в различни 
седиментни фракции. 
 
 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в седименти. 

1. Най-високо процентно участие (45 %) 
на фината фракция. 
 

 
2. Разностранни тенденции в 
изменението концентрацията на 
замърсителите по фракции. 
 
 
 
3. Cu, Pb, естествен уран, обща α- и β-
активност (октомври 2009 г.): 2 - 6 пъти 
по-ниски концентрации в сравнение с 
пункт 3 - пренос на незамърсени 
седименти от пункт 4.  

ване от село Ракитна и 
въздействие от мината.  

 

1.2. Река Сенокоска  

� Температура: повишава се закономерно надолу по течението на реката, като 

измененията й са в границите на нормалното за съответния сезон, надморска 

височина и различната засенченост на изследваните пунктове.  

� Съдържание на разтворен кислород във водата (mg/l, %): I категория (Наредба № 

7/1986), като незначителните изменения на стойностите са свързани с промените в 

стойностите на температурата (r = -0.63, n = 26, α < 0.05). 

� Активна реакция: кисела до неутрална (юли и октомври 2010 г.; 2011 г.) - I 

категория с няколко изключения. Наблюдава се ясно изразена тенденция към 

понижаване стойностите на рН през пролетта (дължащо се на влиянието на 

водосбора, валежите и дъждовно-снежното подхранване на реката) и повишаване в 

периода на маловодие. Установена е също така и отрицателна статистически 

значима корелация между рН и стойностите на температурата (r = - 0.55, n = 26, α < 

0.05). 

� Електропроводимост: I категория, като е установена и ясно изразена тенденция 

към повишаване на стойностите надолу по течението. Сезонната динамика в 

изменението на ЕС е същата както при река Луда - по-високи стойности на EC през 

периода на маловодие и по-ниски – по време на пролетното пълноводие. 
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� Съдържание на амониев азот, нитратен азот, нитритен азот и фосфати: 

закономерно се увеличават по течението на реката, поради естествените процеси по 

речния континиум и епизодичното въздействие на селищата във водосбора. 

Количествата на NO3-N и PO4
3- в изследваните пунктове съответстват на I-ва 

категория, а тези на NH4-N и NO2-N варират от I-ва до II-ра (на II-ра категория 

отговарят главно пунктове 3 и 4) категория. При проведения статистически анализ 

се установява, че повишаването на NO3-N  води до по-високи стойности на ЕС (r = 

0.53, n = 26, α < 0.05). Установена е и отрицателна корелация между температурата 

на водата и PO4-Р (r = -0.43, n = 26, α < 0.05), като според Dassenakis at al. (2003) 

такава зависимост е следствие от биологично отнемане на PO4-Р. 

� Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност: За 

изследвания период във водата са установени Fe, естествен уран, обща α- и β-

активност, като на пункт 4 концентрацията им е 2 пъти по-висока от отчетената на 

референтния пункт 1. Установените замърсители отговарят на I-ва категория 

(Наредба №7/1986) и са в границата на допустимите норми според Наредба 

№1/1999. 

� Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 

седиментите: не предвишават препоръчаните стойности. По-съществени разлики в 

количеството на замърсителите в седиментите от двата изследвани пункта (1 и 4), са 

установени при Cr и Zn, чиито концентрации при пункт 4 са съответно 2 и 7 пъти 

над тези при пункт 1. Най-вероятно увеличаването на концентрацията на двата 

метала е свързано с промени в литоложкия състав. Поради липса на въздействие на 

урановата мина върху река Сенокоска не се наблюдава съществено изменение в 

радиоактивността. 

• Обобщен анализ на изследваните пунктове  

Изследваният речен участък от река Сенокоска не е повлиян от закритата уранова 

мина, а слабото повишаване в стойностите на амониевия и нитритния азот (II категория 

в отделни случаи) се свързва с епизодичното антропогенно въздействие от селата 

Сенокос и Мечкул (Таблица 12). 
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Таблица 12: Обобщен анализ на изследваните пунктове от река Сенокоска. 

Име на 

пункта 

Изследвани показатели 

на речната вода 

Резултати 
Заключение 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

 
 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-

активност. 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4

3- 
: I-ва 

категория по Наредба №7/1986. 
 
 
3. Fe, естествен уран, обща α- и β-
активност: „фоново” въздействие на 
средата. 

Изследвани показатели 

на седименти 
Резултати 

Пункт 1 

 
над с. 

Сенокос 

1. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в седименти. 

1. Cr, Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, естествен 

уран, обща α- и β-активност: „фоново” 
въздействие на средата. 

Пунктът не е повлиян от 
закритата уранова мина. 
Установените във водата 
и седиментите тежки 
метали, естествен уран, 
обща α- и β-активност 
отразяват „фоновото” 
въздействие на средата. 

Изследвани показатели 

на речната вода 
Резултати 

Пункт 2 
 

в с. 
Сенокос 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4

3- 
: I-ва 

категория по Наредба №7/1986. 

NO2-N: май и октомври 2010 г. - II 
категория (0.006 – 0.03 mg/l). 

Пунктът не е повлиян от 
закритата уранова мина. 
През май и октомври 

2010 г. е установено 
слабо повишаване на 
NO2-N.  

Изследвани показатели 

на речната вода 
Резултати 

Пункт 3 
 

в с. 
Мечкул 

 
1. t

o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 
 
 
 
2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3- 
 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 

по Наредба №7/1986. 
рН: II категория през юли и октомври 
2009 г. и през май 2010 г. (6.2 – 6.4). 
 

2. NH4-N, NO3-N, PO4
3- 

: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 
NH4-N: II категория (0.19 mg/l) през 
октомври 2009 г. 
NO2-N: II категория (0.009-0.04 mg/l) 
през 2010 г. 

Пунктът не е повлиян от 

закритата уранова мина. 
Сравнително по-високи-
те стойности на NH4-N и 
NO2-N се свързат с 
нарушен отток и 
епизодично антропоген-
но въздействие от 
селищата във водосбора.  

Изследвани показатели 

на речната вода 
Резултати 

Пункт 4 
 

под с. 
Мечкул 

1. t
o
, O2 (mg/l, %), pH, EC 

 

 
 
 
 

2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, 
PO4

3-
 

 
 

 
 
 
3. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност. 

1. O2 (mg/l, %), pH, EC: I-ва категория 
по Наредба №7/1986. 

рН: II категория през юли и октомври 
2009 г. и през май 2010 г. (6 – 6.26). 
 
 

2. NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4
3- 

: I-ва 
категория по Наредба №7/1986. 
NH4-N: II категория през октомври 2009 
и юли 2010 г. (0.17 – 0.2 mg/l). 

NO2-N: II категория през 2010 г. (0.016 -
0.04 mg/l). 
 
3. Fe, естествен уран, обща α- и β-
активност: 2 пъти по-високи 
концентрации в сравнение с 
установените във водата на пункт 1.   

Пунктът не е повлиян от 
закритата уранова мина. 
Сравнително по-високи-

те стойности на NH4-N и 
NO2-N се свързат с 
нарушен отток и 
епизодично антропоген-
но въздействие от 
населените места във 
водосбора. Установените 
във водата и седиментите 
тежки метали, естествен 
уран, обща α- и β-
активност отразяват 
„фоновото”  въздействие 
на средата.  
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Изследвани показатели 

на седименти 
Резултати 

1. Тежки метали, естест-
вен уран, обща α- и β-
активност в седименти. 

1. Cr и Zn: 2 и 7 пъти по-високи 
концентрации от тези на пункт 1 - 
промени в литоложкия състав. 

 

1.3.Обобщен сравнителен анализ на изследваните параметри от двете реки: в 

Таблица 13.  

Таблица 13: Обобщен сравнителния анализ на изследваните параметри от реките Луда и Сенокоска. 
Речен тип/изследвани параметри Река Луда Река Сенокоска 

Речен тип R 14 R 5 

Кислородно съдържание и насищане 
(mg/l; %) 

8.5 – 11.9 mg/l; 
80 – 105 % 

8.5 – 11.6 mg/l; 
85 – 102 % 

Активна реакция Неутрална – Слабо алкална Кисела - Неутрална  
Електропроводимост 4 пъти по-висока средна 

стойност. 
По-ниска средна стойност. 

NH4-N, NO3-N, NO2-N, PO4
3- NH4-N, NO3-N, PO4

3-: I-ва 
категория 
NO2-N: I - II-ра категория. 

NO3-N, PO4
3-: I-ва категория 

NH4-N и NO2-N: I - II-ра 
категория. 

Тежки метали, естествен уран, обща 
α- и β-активност във водата на 
последните изследвани пунктове. 

Пункт 6:  по-високи 
концентрации на Fe (1.5 пъти), 
обща α- (1.7 пъти) и β-активност 
(4.5 пъти), естест-вен уран (50 
пъти). 

Пункт 4: 1.5 до 50 пъти по-
ниски концентрации на Fe, обща 
α- и β-активност, естествен 
уран.   

Тежки метали, естествен уран, обща 
α- и β-активност в седиментите на 
последните изследвани пунктове. 

Пункт 6: 1.6 пъти по-висока 

концентрация на Cr;  
по-ниски концентрации на: 
обща β- и α-активност (1.2 и 1.4 
пъти), естествен уран (2 пъти), 

Cu (5 пъти) и Pb (21 пъти). 

Пункт 6: 1.6 пъти по-ниска 

концентрация на Cr;  
1.2 - 21 пъти по-високи 
концентрации на: обща β- и α- 
активност, естествен уран, Cu и 

Pb. 

 

2. Характеристика на макрозообентосните съобщества  

2.1.Река Луда 

� Таксономичен състав: Установени са общо 124 макрозообентосни таксона (58 

определени до вид, 54 до род, 10 до семейство и 2 до група), принадлежащи към 16 

основни бентосни групи. С най-голям брой таксони се характеризират разредите 

Diptera (35 таксона), Plecoptera (27 таксона, като 4 вида се съобщават за първи път за 

фауната на Пирин: Leuctra prima, Protonemura auberti, Nemoura flexuosa и Nemoura 

marginata.), Ephemeroptera (21 таксона), Trichoptera (15 таксона) и Coleoptera (10 

таксона).  

o  Сравнение на обобщения таксономичен състав 

За изследвания период пунктове 1, 4 и 5 се характеризират с високо таксономично 

богатство – съответно 72, 67 и 70 таксона. На пункт 2 таксономичното богатство 

намалява до 50 таксона, вероятно поради неблагоприятното пряко въздействие на 

оттока на инфилтратни води от щолната. Единствено на този пункт е установен вида 

Nemoura cinerea cinerea, толерантен на замърсяване от минната индустрия. Пункт 6 
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също се характеризира с ниско таксономично богатство (40 таксона), резултат от 

влошените екологични условия: загуба на местообитания, поради натрупване в речното 

легло на ерозирал материал от табаните на мината; тежки метали във водата и 

седиментите; ниски водни количества, поради нарушен отток; натоварване от село 

Ракитна.  

За изследвания период пункт 3 се характеризира с най-голямо таксономично 

богатство - 75 таксона. Пунктът се отличава с бърза смяна на екологичните условия за 

кратък период от време – ниско водно количество, стигащо до пресъхване на реката 

през маловодието и високо водно количество през пълноводието чрез снежно и 

дъждовно подхранване. Тези флуктуации са причина за голямата динамика на 

таксономичното богатство (в този речен участък е установен най-висок коефициент на 

вариация: cv = 22 %). Увеличаването на видовото разнообразие на пункт 3 се дължи от 

една страна на съществуването на временни екотони в речния коридор (критичните 

сухи периоди), водещи до фрагментиране на местообитанията, а от друга - на 

способността на макрозообентосните съобщества да буферират настъпилите бързи 

промени в физичните и хидрохимичните условия на средата чрез вертикална мобилност 

на някои таксони и толерантност на други към стресови условия. 

В сравнение с пункт 1, на пункт 3 с непроменена или увеличена численост са Baetis 

rhodani (Ephemeroptera), семействата Limoniidae и Chironomidae (Diptera), определяни 

от някои автори като толерантни към замърсяване от минната дейност.  

Три от установите за първи път за фауната на Пирин вида от разред Plecoptera са 

намерени на пунктове  в горната част на водосбора на реката, а един е установен и на 

пункт от основната река (пункт 4), намиращ се по-надолу във водосбора. Leuctra prima 

е установена на пункт 3 (април 2009 г. и май 2010 г.); Protonemura auberti – на пунктове 

1, 2 и 3 (май 2010);  Nemoura marginata – на пунктове 1 и 3 (май 2010 г.) и Nemoura 

flexuosa – на пунктове 1, 3 и 4 (октомври 2010 г.). 

� Относителна численост: най-висока е отчетена през 2010 г. (5 117 екз.), а най-

ниска - през 2009 г. (2 366 екз.). Колебанията в числеността на макрозообентосните 

съобщества се свързват с комплексното въздействие на хидрологичния режим, 

цикъла на развитие на водно-въздушните насекоми и промяната в условията на 

живот по дължината на реката (свързани с „обедняване” на местообитанията и 

органично натоварване от село Ракитна). Аналогично на други изследвания в 

полупланински реки, при проведеното от нас изследване е установено, че разредите 

Ephemeroptera (4 139 екз.), Diptera (3 630 екз.), Plecoptera (1 890 екз.) и Trichoptera 

(1 106 екз.) са едни от най-многочислените в река Луда. Те са установени на всички 

изследвани пунктове. 

Сред доминиращите таксони са Baetis alpinus, B. rhodani, Ecdyonurus gr. 

helveticus, Rhytrogena sp. (Ephemeroptera), Protonemura montana (Plecoptera), 
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Hydropsyche bulbifera, H. Incognita, Rhyacophyla nubila, Rh. tristis (Trichoptera), 

Tipula sp., Chironomidae, Tanypodinae, Simuliidae, Dicranota sp. 1 (Diptera). 

� Сходство на видовия (таксономичния) състав: променя се в зависимост от 

хидрологичния режим на реката. През 2009 г. макрозообентосните съобщества се 

отличават с ниско видово сходство, резултат от ниския речен отток и почти пълното 

пресъхване на реката през лятото. Поради това, че през суха година хидрологичния 

характер на пунктове 5 и 6 е твърде близък с този на пункт 4, сходството между 

трите пункта в този период е високо. През дъждовната 2010 г. условията по 

дължината на реката до голяма степен се изравняват, което намира отражение в по-

високите стойности на сходството. Независимо, че 2011 г. е суха и реката пресъхва 

през лятото, видовото сходството между изследваните пунктове е високо, тъй като 

пробовземането е извършено само през месеците май и октомври, характеризиращи 

се с нормален отток. През изследвания период сходството между двата най-

отдалечени пункта на реката (1 и 6) намалява закономерно, докато това на 

съседните пунктове е високо, което е логично. 

� Съдържание на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност в 

макрозообентосните съобщества от пунктове 1 и 3 на река Луда 

В сравнение с макрозообентосните съобщества на пункт 1, бентосът на пункт 3 се 

характеризира с по-високи количества на: Cu и Pb (1.2 пъти), Cd (1.3 пъти), Zn (1.6 

пъти), Co (1.7 пъти), обща β-активност (3 пъти), Cr, Ni (5 пъти), обща α-ктивност (8 

пъти) и естествен уран (13.4 пъти), акумулирани от водата и седиментите.  

� Структурна характеристика 

o Общо видово разнообразие (d) 

Макрозообентосът от река Луда се характеризира със сравнително динамично 

изменящо се общо видово разнообразие (Фиг. 3). 
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Фиг. 3: Общо видово разнообразие на макрозообентосните съобщества от изследваните пунктове на река 
Луда през 2009 (а), 2010 (б) и 2011 г. (в).   

На пунктове 1, 3, 4 и 5 стойностите на индекса са над 5, съответстващи на общо 

видово разнообразие за олигосапробни чисти полупланински реки. Ниските стойности 

на параметъра (под 5.0) при пункт 2 (с изключение на  май 2011, когато общото 

разнообразие е 6.3), оценяват неблагоприятни условия на този речен участък, в 

резултат на приток на инфилтратни води от щолната. Подобно е положението и при 

пункт 6. Тук причините са комплексни поради синергичен ефект от „обедняване” на 

местообитанията, въздействие от мината, ниски водни количества и органично 

натоварване от село Ракитна. При проведения статистически анализ е установена 

отрицателна корелация между общото видово разнообразие и EC (n = 39, r = -0.40, α < 

0.05). 

o Индивидуално видово разнообразие (H) 

Стойностите на индекса над и около 3, оценяващи макрозообентосните съобщества 

като стабилни и добре функциониращи са установени на пунктове 1 и 3 (с изключение 

на май 2011 г.), и епизодично на пунктове 4 (през октомври 2009г. и юли 2010 г.) и 5 

(през октомври 2010 г. и октомври 2011 г.) - Фиг. 4. Изключително ниско е видовото 

разнообразие на макрозообентосните съобщества при пунктове 2 (1.2 през април 2009 

г.) и 6 (1.1 през май 2011 г. и 0.6 – октомври 2011 г.).  

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6
                                 пунктове                         а

H
 

 

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6
                                 пунктове                         б

H
 

 



 34 

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

                                 пунктове                         в

H
 

3

5

7

9

11

13

1 2 3 4 5 6

април май юли октомври

 

Фиг. 4: Индивидуално видово разнообразие на макрозообентосните съобщества от изследваните 
пунктове на река Луда през 2009 (а), 2010 (б) и 2011 г. (в).  

Тези стойности се свързват с малък брой видове, с ниска и/или неравномерно 

разпределена численост. Резултатите се обясняват с описаните по-горе основни 

причини за неблагоприятните условия на речните участъци при двата пункта. Както 

при общото видово разнообразие, така и при индивидуалното видово разнообразие е 

установена достоверна отрицателна корелация с EC (r = -0.34, n = 39, α < 0.05). 

o Доминиране (с) 

Ниските стойности на индекса (< 0.2) съответстват на равномерно разпределение в 

численостите на отделните видове влизащи в състава на ценозата и съответно на 

благоприятни условия за нейното устойчиво състояние. На тези условия отговарят 

съобществата при пункт 1 през целият период (Фиг. 5). Стойностите са почти 

изравнени и варират между 0.1 и 0.2. На това условие съответстват и съобществата при 

пункт 3 (с изключение на май 2010 г. и 2011 г., когато доминирането е от порядъка на 

0.3). С малки изключения, доминирането при пунктове  2, 4 и 5 е между 0.3 и 0.4. Най-

високи стойности на този показател се отчитат при пункт 6, особено през октомври 

2011 г. (0.9), когато численото преобладаване на семейство Chironomidae е много 

голямо. Представителите на това семейство предпочитат тинести субстрати и са твърде 

толерантни към влошени екологични условия и тежки метали. 
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Фиг. 5: Индекс на доминиране на макрозообентосните съобщества от изследваните пунктове на река 
Луда през 2009 (а), 2010 (б) и 2011 г. (в).  

За изследвания период използваните индекси установяват структурни изменения в 

макрозообентосните съобщества на пунктове 2 и 6, дължащи се на влошени условия на 

средата.  

2.2.Река Сенокоска 

� Таксономичен състав: Установени са общо 117 макрозообентосни таксона (56 

определени до ниво вид, 50 до род и 10 до семейство и 1 до група), принадлежащи 

към 14 основни бентосни групи. С най-голям брой таксони се характеризират 

разредите Ephemeroptera (28 таксона), Plecoptera, Diptera (23 таксона), Trichoptera 

(13 таксона) и Coleoptera (7 таксона).  

o Сравнение на обобщения таксономичен състав 

За изследвания период пункт 1 се характеризира с високо таксономично богатство - 

85 таксона. На пункт 2 таксономичното богатство е редуцирано почти наполовина, 

поради липса на подходящи местообитания. Надолу по течението, с увеличаване 

разнообразието на местообитанията, постепенно се повишава и таксономичното 

богатство. При пункт 3 то възлиза на 65 таксона, а при пункт 4 – на 84. 

� Относителна численост: най-висока е отчетена през 2010 г. (6 239 екз.), а най-

ниска - през 2009 г. (4 035 екз.). Динамиката в числеността на макрозообентосните 

събщества е свързана с водните количества, наличната органика във водата, 

подходящите местообитания и цикъла на развитие на водно-въздушните насекоми. 

Най-многочислен разред е Ephemeroptera (5 880 екз.). С висока численост са и 

разредите Trichoptera (2 015 екз.), Diptera (1 951 екз.), Plecoptera (1 666 екз.), 

Amphipoda (1 356 екз.) и клас Turbellaria (1 192 екз.). Те са установени на всички 

изследвани пунктове. 

Сред доминиращите таксони са Dugessia polychroa, Crenobia alpina, Planaria 

torva (Turbellaria), Gammarus balcanicus (Amphipoda), Baetis alpinus, B. rhodani, 

Ecdyonurus sp. juv. (Ephemeroptera), Elmis sp., Optioservus sp. (Coleoptera), 
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Rhyacophila nubila, Rh. tristis, Hydropsyche bulbifera, H. Incognita (Trichoptera), 

Chironomidae, Simuliidae g. sp., Atherix  marginata, Dicranota sp.1 (Diptera). 

� Сходство на видовия (таксономичния) състав: високо (около и над 50%), резултат 

от сравнително изравнените условия в реката. С някои изключения, най-високо е 

сходството между съседните пунктове, а най-ниско между най-отдалечените. 

� Структурна характеристика 

o Общо видово разнообразие (d) 

Макрозообентосът на река Сенокоска се характеризира със средни стойности на 

общото видово разнообразие (Фиг.6). 
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Фиг. 6: Общо видово разнообразие на макрозообентосните съобщества от изследваните пунктове на река 
Сенокоска през 2009 (а), 2010 (б) и 2011 г. (в). 

В повечето случаи стойностите при отделните пунктове до голяма степен са 

изравнени – пункт 1 (между 8.6  и 7.5) и пункт 4 (между 7.7 и 6.1). Сравнително по-

динамично се изменя общото разнообразие на макрозообентосните съобщества при 

пунктове 2 (между  8 и 5.7) и 3 (между 8.6 и 5.4). Незначително по-ниските стойности 

на индекса на пунктове 3 и 4 могат да се отдадат на нарушения речен отток. 

o Индивидуално видово разнообразие (H): Фиг. 7. 

Стойностите се изменят от 2 (пунктове 2 и 3 през юли 2009 г.) до 3.7 (пункт 3 през 

пролетта  на 2011 г.). През различните периоди на изследвания, както и при общото 
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разноообразие, се отчита  несъществена динамика при пунктове 1 (Н се изменя между 

3.0 и 3.6), 2 (между 2.0 и 2.7)  и 4 (между 2.3  и  3.0).   
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Фиг. 7: Индивидуално видово разнообразие на макрозообентосните съобщества от изследваните 
пунктове на река Сенокоска  през 2009 (а), 2010 (б) и 2011 г. (в). 

o Доминиране (c): Фиг. 8. 

Този показател варира от 0.09 (пункт 1 през октомври 2010 г.) до 0.4 (пунктове 2 и 3 

през юли 2009 г. и пункт 2 през лятото на 2010 г.). Стойностите определят 

сравнителното постоянство на тази характеристика по отношение на съобществата, тъй 

като максимумът се отчитата само в три случая от целия период на изследване. В 

останалите месеци параметърът е със стойности под  и около 0.2. 
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Фиг. 8: Индекс на доминиране на макрозообентосните съобщества от изследваните пунктове на река 
Сенокоска  през 2009 (а), 2010 (б) и 2011 г. (в). 

3. Сапробиологична характеристика на изследваните реки 

• Река Луда: Сапробиологичното състояние на реката е в границите на 

олигосапробия – β-мезосапробия (SPB: 0.65 - 1.80). Олигосапробното състояние е 

характерно за реки с полупланински характер, какъвто е и изследваният участък на 

река Луда. Отделните случаи, при които се установява β-мезосапробия са свързани 

от една страна с естествени процеси на повишаване на органичната материя по 

течението на реката (речния континиум), а от друга страна – с битово замърсяване 

(в повечето случаи незначително и епизодично) и значително намаляване на 

водното количество в резултат на стопански дейности. Случаите на β-мезосапробия 

или β-мезосапробия - олигосапробия се наблюдават най-вече на пунктове 2, 5 и 6. 

Разликите в стойностите на SPB могат се свържат с хидрологичния режим на реката 

и с различното количество органика в речната вода (достоверна корелация с NH4-N: 

r = 0.37 и NO3-N: r = 0.40 при n = 39 и α < 0.05). Като цяло сапробното състояние на 

река Луда е сравнително изравнено. 

• Река Сенокоска: характеризира се с олигосапробия (SPB: 0.91 - 1.36). По дължината 

на реката, както и по периоди, стойностите на SPB са сравнително постоянни. 

Незначителните колебания  към по-високи стойности се дължат на сравнително 

незначителното въздействие на битовото замърсяване или водоползването в района 

от населените места. 

4. Обобщен анализ на макрозообентосните ценози от изследваните пунктове и 

обобщена сапробиологична характеристика 

4.1.Река Луда 

Пункт 1: високо видово богатство - 72 таксона (11 основни бентосни групи; 2 773 

екз.) За целия изследван период, най-многочислен е разред Plecoptera (603 екз.), 

следван от разредите Trichoptera (499 екз.), Diptera (319 екз.) и Ephemeroptera (225 екз.). 

Доминиращите разреди са представени от видове индикатори за олиго- и мезосапробни 

води. Тази сапробна характеристика се подкрепя и от резултатите от хидрохимичните и 
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сапробиологичните изследвания. С много малки изключения основните хидрохимични 

параметри оценяват водата като I-ва категория според Наребда №7/1986. Речната вода 

при пункт 1 е в олигосапробно състояние. Структурната характеристика на 

съобществата съответства на качеството на речната вода и на сапробното състояние. 

Макрозообентосните съобщества на пункта се характеризират с високо общо и 

индивидуално видово разнообразие, и с ниска доминантност (d ≥ 8, Н ≥  3, с ≤ 0.2). 

Освен това през всички периоди на изследване и трите параметъра се изменят в 

сравнително малки граници. Описаните резултати определят макрозообентосните 

съобщества в този речен участък като стабилни, добре структурирани и ефективно 

функциониращи. Съдържанието на установените в макрозообентоса тежки метали, 

естествен уран, обща α- и β-активност, акумулирани от водата и седиментите, отразяват 

„фоновото” въздействие на средата в района на пункта. 

 Пункт 2:  видовото богатство е по-ниско в сравнение с това на пункт 1 - 50 таксона 

(6 основни бентосни групи; 1 272 екз.). Най-многочислен за изследвания период е 

разред  Diptera (383 екз.). Единствено на този пункт е установен вида Nemoura cinerea 

cinerea (Plecoptera), толерантен на замърсяване с метали от минната индустрия. 

Макрозообентосните съобщества се характеризират с ниско общо и индивидуално 

видово разнообразие (d: 3.4 - 5.0; Н: 1.2 - 2.3) и с висока доминантност (с: 0.3 – 0.4). 

При проведените хидрохимични анализи на този пункт са установени сравнително 

високи стойности на ЕС, които съответстват на II-ра категория (Наредба №7/1986). 

Основна причина за това са инфилтрираните води от щолната на мината, които са с 

висока ЕС. При дъждовна година 60 - 90 % от оттока на притока, на който е разположен 

пункта, се формира от тези инфилтрирани води, а при суха година - 100 %. Освен 

високата ЕС, инфилтратът съдържа и токсични вещества, с въздействието на които 

може да се обяснят причините за лошото състояние на макрозообентосните 

съобщества, населяващи реката в този участък. Доказателство за неблагоприятните 

условия е и екологичната характеристика на голяма част от представителите на 

доминиращият в съобществата разред Diptera. Тези видове са твърде толерантни към 

влошени екологични условия. Речната вода при този пункт е в β-мезосапробия, с 

изключение на май 2011 г. (олигосапробия).   

Пункт 3: най-голям брой таксони за целия изследван участък на реката – 75 (7 

основни бентосни групи; 1 694 екз.). Най-многочислен разред за изследвания период е 

Diptera (628 екз.). В сравнение с пункт 1, на пункт 3 с непроменена или увеличена 

численост са видът Baetis rhodani (Ephemeroptera) и представителите на семeйствата 

Limoniidae и Chironomidae (Diptera), толеранти към замърсяване с метали от минната 

дейност. В макрозообентоса, в сравнение с този на пункт 1, са установени значително 

по-високи количества на  Zn (1.6 пъти), Co (1.7 пъти), обща β-активност (3 пъти), Cr, Ni 

(5 пъти), обща α-ктивност (8 пъти) и естествен уран (13.4 пъти), акумулирани от водата 

и седиментите. Въздействието на мината, свързано с намаляването на видовия състав 
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констатирано при пункт 2, тук е „компенсирано” и „маскирано” в известна степен с  

наличието на разнообразни временни екотони през различните периоди. В тази връзка 

и структурните параметри на съобществата са твърде динамични. Епизодично (през 

май и октомври 2010 г.) те са със сравнително високо общо разнообразие (d съответно 

8.2 и 9.0), а в останалите случаи разнообразието се понижава (6.0 - 7.0). За разлика от 

това, с изключение на май 2010 г. и май 2011 г., когато индивидуалното видово 

разнообразие е съответно 2.8 и 2.2, в останалите случаи този параметър е с едни от най-

високите стойности за целият изследван участък - около и над 3. Тези различия в 

динамиката на двата параметъра се обясняват със сравнително ниската обща численост 

и  динамиката в  доминирането на съобществата. Докато общото видово разнообразие е 

свързано с общата численост, то индивидиуалното зависи и от равномерността в 

разпределението на численосттите между отделните таксони. През различните сезони 

доминирането в съобществата на този пункт е различно. В периодите на ниско 

индивидуално видово разнообразие (май 2010 и май 2011 г.) има сравнително висока 

доминантност - „с” е 0.3. В останалите случаи индексът за доминиране е с минимални 

стойности: 0.08 - 0.2. Описаните до тук резултати за абиотичните условия и състава и 

структурата на макрозообентосните съобщества на пункт 3 дават основание да се 

приеме, че пункта е подложен на неблагоприятните въздействия на инфилтрираните 

води от щолната на мината, така както и пункт 2, тъй като се намира под него по 

течението на левия приток на реката. През определени периоди, обаче отрицателният 

ефект тук се преодолява с адаптивните механизми на биоценозата. Един такъв 

механизъм е наличието на високо видово богатство. Благоприятна възможност за това е 

наличието на разнообразни биотопи, които са характерни за този пункт. Честите 

изменения на водното количество също благоприятстват повишаването на обобщеното 

видово богатство. Този процес не е постоянен и в резултат на това  видовете,  влизащи 

в състава на съобществата тук са с лимитирана численост. Поради тези специфични 

особености в характеристиката на макрозообентосните съобщества в участъка се налага 

извода, че те не са стабилни, и в периоди на влошени абиотични условия (силно 

засушаване и други)  се деформират и функционират непълноценно. Речната вода при 

пункт 3 е в олигосапробия, с изключение на октомври 2011 г., когато е установена 

олиго-β-мезосапробия. 

Общата характеристика на макрозообентосните съобщества на пункт 4 е твърде 

подобна на тази при пункт 1, но отделни параметри оценяват състоянието като 

сравнително по-неблагоприятно. Тук са установени  67 таксона (11 бентосни групи; 1 

658 екз.). Най-многочислен е разред Ephemeroptera, на който се падат 2/3 от общата 

численост - 1 058 екз. Общото видово разнообразие е твърде динамично (d: 5 - 8.4). По-

високите  стойности на този параметър са през есента на 2009 г. и лятото на 2010 г. 

Същите тенденции се отчитат, както според показателя за индивидуално видово 

разнообразие (по-високите стойности са 3.0, а ниските – между 2 и 2.4), така и според 
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паказателя за доминиране (съответно  0.2  и 0.3). Обяснението за случаите, в които  

състоянието на съобществата се оценява като нестабилно и непълноценно (според 

основните структурни параметри и общата численост) трябва да се търси единствено в 

промяната на водното количество на реката в този участък. Останалите изследвани 

абиотични фактори характеризират речната вода като I-ва категория. Сапробното 

състояние на речната вода на пункт 4 се изменя от олигосапробно до β-мезосапробно.  

На пункт 5 са установени общо 70 таксона (11 бентосни групи; 2 170 екз.), като най-

многочислен разред отново е Ephemeroptera (1 160 екз.). Общото и индивидуалното 

видово разнообразие в повечето случаи са със сравнително  ниски стойности  (d: 4.7 - 

6.3; Н: 2 - 3.6). Единствено през есента на 2010 г. общото видово разнообразие е 8.1. 

Индексът за доминантност е със стойности съответстващи на влошени екологични 

условия („с”: 0.3 - 0.4). Ниска е доминантността през есента и на трите изследвани 

години –  между 0.09 и 0.2. Тези резултати се свързват, както с нарушения речен отток, 

така и с въздействие от мината. Сапробното състояние на речната вода на пункт 5 се 

изменя от олигосапробно до β-мезосапробно.  

Определено най-лошо е състоянието на макрозообентосните съобщества в участъка 

на пункт 6 – най-долния изследван речен участък от река Луда. Тук са установени само 

40 таксона (10 бентосни групи). За разлика от останалите пунктове най-малкият брой 

таксони има съизмерима с пункт 1 численост - 2 421 екз. Това означава, че малкото 

видове толерантни към неблагоприятните екологични условия се развиват с голяма 

численост, най-вече поради липса на конкуренция. Най-многочислени за изследвания 

период са представителите  на разред Diptera (1 429 екз.). Ниското видово богатство на 

съобществата съответства на сравнително ниско общо (d: 2.0 – 5.0) и изключително 

ниско индивидуално видово разнообразие (H: 0.6 – 2.7). Тук са отчетени максималните 

стойности на показателя за доминиране (с: 0.3 – 0.9). Независимо, че вливането на 

левия приток в главната река, води до разреждане на тежките метали, естествения уран, 

общата α- и β-активност в речната вода, при пункт 6 тяхната концентрация е от 4 до 40 

пъти по-висока от тази във водата на пункт 1. В седиментите количествата на хрома и 

цинка са съответно 2 и 1.6 пъти повече от отчетените количества в седиментите на 

пункт 1. Силно неблагоприятният ефект от комплексното въздействие на няколко 

значими фактора: загуба на местообитания поради натрупване на ерозирал материал от 

табаните на мината; силно  нарушен отток; наличие на високи количества замърсители 

от минната дейност във водата и седиментите; както и епизодичното битово 

замърсяване от селището в околността, обясняват добре получените резултати за 

състоянието на съобществата в този участък. Сапробното състояние на речната вода на 

пункта се изменя от олиго-β- мезосапробно до β-мезосапробно.  
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4.2.Река Сенокоска 

Пункт 1: високо таксономично богатство - 85 таксона (12 основни бентосни групи; 3 

348 екз.). За целия изследван период най-многочислен е разред Ephemeroptera (657 

екз.), следван от разредите Trichoptera (642 екз.) и Plecoptera (597 екз.), клас Turbellaria 

(533 екз.) и разред Diptera (521 екз.). Доминиращите разреди са представени от видове 

индикатори за олигосапробни води. Тази сапробна характеристика се подкрепя и от 

резултатите от хидрохимичните и сапробиологичните изследвания. Според основните 

хидрохимични параметри водата е I-ва категория (Наредба №7/1986). Структурната 

характеристика на съобществата съответства на качеството на речната вода и 

сапробното състояние. Макрозообентосните съобщества на пункта се характеризират с 

високи стойности на общо и индивидуално видово разнообразие, и с ниска 

доминантност (d ≥ 8; H ≥ 3; с ≤ 0.2).  През всички изследвани периоди трите параметъра 

се изменят в сравнително малки граници. Получените резултати определят 

макрозообентосните съобщества в този речен участък като стабилни и ефективно 

функциониращи. 

В сравнение с пункт 1, при пункт 2 таксономичното богатство е по-ниско - 48 

таксона (10 бентосни групи; 1 434 екз.). Най-многочислен за изследвания период е клас 

Turbellaria (615 екз.). Структурните параметри на макрозообентосните съобщества са 

твърде динамични. През есента е установено високо общо разнообразие (d ≥ 8), а в 

останалите случай разнообразието е сравнително ниско (5.7 - 7). Индивидуалното 

видово разнообразие също е ниско (2 – 2.7). Доминантността е сравнително висока (0.3 

– 0.4), с изключение на май и октомври 2010 г., когато стойностите на „с” са съответно 

0.2 и 0.1. Причините за динамичните промени в стойностите на структурните 

параметри са свързани с липсата на подходящи местообитания. Речната вода при пункт 

2 е в олигосапробно състояние. 

Пункт 3: 65 таксона (10 бентосни групи; 3 309 екз.), като най-многочислен е разред 

Ephemeroptera (1 589 екз.). С изключение на май 2011 г., когато общото видово 

разнообразие е 8.6, за останалия период то варира от 5.4 до 7.1. Сравнително по-високи 

стойности на този параметър са отчетени през есента. Индивидуалното видово 

разнообразие е във високи стойности (≥ 3), с изключение на юли 2009 г. (2) и май 2010 

г. (2.5). Доминантността на макрозообентосните ценози е ниска (0.1 – 0.2). Единствено 

през юли 2009 г. „с”  е 0.4. Речната води на пункт 3 е в олигосапробно състояние.  

Пункт 4: 84 таксона (12 бентосни групи; 6 859 екз.), като най-многочислен разред 

отново е Ephemeroptera (3 461 екз.). Общото видово разнообразие се характеризира в 

повечето случай със сравнително изравнени стойности (6.1 – 7.7). Индивидуалното 

видово разнообразие е високо (около и над 3), като изключения се наблюдават през май 

2010 г. (2.3) и октомври 2011 г. (2.5). С изключение на май 2010 г. и октомври 2011 г., 

когато „с”  е 0.3, през останалите периоди индекса за доминиране е с ниски стойности 

(0.2). Речната води на пункт 4 е в олигосапробно състояние. 
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4.3.Обобщен сравнителен анализ на макрозообентосните съобщества на 

изследваните реки и сравнителна сапробиологична характеристика – в Таблица 14 

В река Луда подредбата на основните макрозообентосни групи, според броя на 

таксоните, съответства на реда на тяхната толерантност към метали.  

И в двете реки най-многочислен е разред Ephemeroptera, като най-висока 

относителна численост на макрозообентосните съобщества е отчетена през 2010 г., а 

най-ниска - през 2009 г. 

Таблица 14: Обобщен сравнителния анализ на изследваните макрозообентосни показатели от реките 
Луда и Сенокоска. 
Показатели Река Луда Река Сенокоска 

Таксономичен състав 
124 таксона, 16 основни бентосни 
групи. 

117 таксона, 14 основни 
бентосни групи. 

Разпределение на таксоните в 
бентосните групи 

Diptera, Plecoptera, Ephemeroptera, 
Trichoptera 

Ephemeroptera, Plecoptera, 
Diptera, Trichoptera 

Обща численост 11 988 екз. 14 950 екз 

Видовото сходство 
В зависимост от хидрологичния 
режим на реката: ниско – високо.  

Високо и  сравнително 
изравнено. 

Структурни индекси 

Структурни изменения в 
макрозообентосните съобщества на 
пунктове 2 и 6, дължащи се на 
влошаване на условията на средата.  

Сравнително постоянни 
стойности на структурните 

параметри, предполагащи 
постоянство на екологичните 
условия в реката. 

SPB Олигосапробия – β-мезосапробия. Олигосапробия.   

В сравнение с река Луда, в река Сенокоска липсват представители от клас Bivalvia, 

разред Lepidoptera, семействата Helodidae (Coleoptera), Phryganeidae (Trichoptera), 

Empididae, Tanyderinae (Diptera), родовете Anax (Odonata), Tinodes, Drusinae 

(Trichoptera). В реката липсват и видовете Erpobdella octoculata (Hirudinea), Rhytrogena 

lobata (Ephemeroptera), Nemoura flexuosa, N. marginata, Isoperla buresi, Leuctra hippopus, 

L. prima, Protonemura auberti (Plecoptera), Glyphotaelius pellucidus, Polycentropus cfm 

irrotatus (Trichopera), Simulium argyreatum, S. latipes, S. reptans, S. sp. cf. spinosum, 

Prosimulium hirtipes (Diptera). За разлика от това само в река Сенокоска са намерени: 

представители на семействата Gerridae, Notonectidae (Heteriptera), Haliplidae, 

Hydrophilidae (Coleoptera), Brachycentridae, Glasosomatidae, Odontoceridae (Trichoptera) 

и род Perlodes (Plecoptera), както и видовете Dugesia polychroa (Turbellaria), Ancylus 

fluviatilis (Gastropoda), Caenis macrura, Centroptilum luteolum, Cleon dipterum, 

Ecdyonurus vitoshensis, Pseudocentroptilum pennulatum (Ephemeroptera) и Nepa cinerea 

(Heteroptera). 

Общо за изследвания период сходството между обобщения видов състав на 

макрозообентосните съобщества от двете реки е високо и възлиза на 71%. През 

отделните години сходството между видовия състав е различно. При много сухата 2009 

г. то е  54 %, докато през дъждовната 2010 г., както и през 2011 г. е 70 %.  

При анализа на дендрограмата на видовия състав на двете реки се открояват две 

основни групи, със сходството между тях 0.56 %. В първата група попада видовият 
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състав на неповлияните от мината пунктове: пунктове 3 и 1 на река Сенокоска (0.76 % 

сходство), които са най-близки до пункт 1 на река Луда (0.66 % сходство), а техният 

клъстер е сходен с пункт 4 на река Сенокоска (0.58 %).  

Във втората група попада видовият състав на повлияните пунктове, като в нея се 

формират и две подгрупи. В едната подгрупа със сходство 0.78 % попада видовият 

състав на пунктове 3 и 2 на река Луда. И двата пункта са директно повлияни от минната 

дейност във водосбора - чрез повърхностен отток от мината и инфилтратни води от 

щолната. Видовият състав на двата пункта е близък до този на пункт 5 на река Луда 

(0.77 % сходство), тъй като пункът също е повлиян от мината. В другата подгрупа 

попадат морфометрично повлияните пунктове. В тази подгрупа най-голямо е 

сходството (0.74 %) между видовия състав на пункт 2 на река Сенокоска (този пункт се 

характеризира с липса на подходящи местообитания) и този на пункт 4 на река Луда 

(нарушен хидрологичен отток). Двата пункта са близки с пункт 6 на река Луда (0.71 % 

сходство). Включването на пункт 6 в този клъстер показва, че в този речен участък 

въздействие върху видовия състав на макрозообентоса оказва не толкова мината, 

колкото липсата на подходящите местообитания, съчетано с нарушения отток и 

епизодичното битово замърсяване от село Ракитна. 

По отношение на параметрите, оценяващи структурата на макрозообентосните 

съобщества, в река Сенокоска е установена съизмеримост в стойностите им при всички 

изследвани пунктове. В река Луда по-голямо сходство в това отношение се отчита 

между пунктове 1, 3 и 4, и между пунктове 2, 5 и 6. 

5. Екологична характеристика 

5.1.Биотични индекси 

• Река Луда 

� Адаптиран Ирландски биотичен индекс (БИ): през изследвания период на пунктове 

1, 3 и 4 са установени максимални стойности на БИ (4-5; 5), съответстващи на много 

добро екологично състояние. При пункт 2 екологичното състояние се изменя от 

добро (април 2009 г., юли и октомври 2010 г.) до много добро (май 2010 и 2011 г.). 

През юли 2009 г. пресъхването на реката и ниските водни количества при пункт 6 

засилват въздействието на различните фактори, което рефлектира в ниски 

стойности на БИ (2-3) и съответно умерено състояние. През 2010 г. и май 2011 г. 

екологичното състояние на река Луда при пункт 6 е добро, резултат от по-

благоприятните условия на средата. През лятото на 2011 г. река Луда отново 

пресъхва, а през октомври е установено умерено състояние. 

� ЕРТ: ниски стойности са установени при пункт 2, поради наличие на токсични 

вещества в инфилтратните води от щолната и при пункт 6, поради комплексно 

въздействие на различни фактори. При проведения статистически анализ е 

установена отрицателна корелация между ЕРТ и EC (r = -0.36, n = 39, α < 0.05). 
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� Hilsenhoff Biotic Index (HBI): с влошаване на условията, стойностите на HBI се 

повишават, като стойности под 4.5, характеризиращи речната вода като неповлияна 

са установени на пунктове 1, 2, 3 и 4 (с изключение на октомври 2011 г.), както и 

епизодично пунктове 5 (октомври 2009 г.; през 2010 и 2011 г.) и 6 (юли 2009 г. и 

юли 2010 г.). В останалите случаи, речната вода при пунктове 5 и 6 е слабо 

повлияна. 

� BMWP/ASPT 

Неповлияните условия на средата при пункт 1 предоставят подходяща възможност 

за развитие на много чувствителни макрозообентосни семейства (с висока индикаторна 

стойност) и са причина за високите стойности на BMWP в този речен участък. На този 

пункт е установена и максималната стойност на индекса (164) за изследвания речен 

участък.  

При пункт 2 ниските стойности на BMWP (58 - 86) се свързват с въздействието на 

инфилтратните води от щолната. Освен високата ЕС, инфилтратът съдържа и токсични 

вещества, оказващи негативно въздействие върху макрозообентосните съобщества на 

притока. 

В сравнение с пункт 2, на пункт 3 са отчетени по-високи стойности на BMWP, 

вариращи в диапазона 75 - 112.  

При пункт 4, най-вероятно нарушеният речен отток е причина стойностите на 

индекса да варират от 65 до 95.  

Надолу по течението на реката, с влошаване на условията, стойностите на BMWP се 

понижават и при пункт 6 през октомври 2011 г. е отчетена най-ниска стойност на 

индекса за изследвания речен участък - 32.  

При проведения статистически анализ е установена отрицателна корелация между 

BMWP и ЕС (r = -0.45, n = 39, α < 0.05). 

Индексът ASPT се характеризира с динамика подобна на тази на BMWP. 

Изключение е установено при пункт 3, където ASPT установява по-високи стойности в 

сравнение с тези на пункт 1, а BMWP – по-ниски.   

• Река Сенокоска 

� Адаптиран Ирландски биотичен индекс (БИ): високи стойности (4-5 и 5), 

определящи екологичното състояние на речната вода като много добро.  

� ЕРТ: сравнително високи стойности (11 - 27), съответстващи на добри екологични 

условия. Единствено в два случая (юли 2009 г. на пункт 3 и през май 2011 г. на 

пункт 2) са установени сравнително ниски стойности (8), вероятно поради нарушен 

отток. Поради това, че съставът и разпространението на разредите Ephemeroptera, 

Plecoptera и Trichoptera се определя от високите количества на разтворения 

кислород, които пък зависят от температурата на водата, са установени достоверни 
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корелации между: EРТ и количеството на разтворения кислород (r = 0.47, n = 26, α < 

0.05); ЕРТ и температурата (r = -0.57, n = 26, α < 0.05).  

� Hilsenhoff Biotic Index (HBI): < 4.5, определящ изследвания речен участък като 

неповлиян. Индексът се характеризира с динамика подобна на тази при останалите 

използвани биотични индекси.  

� BMWP/ASPT: подобно на другите биотични индекси, BMWP и ASPT,  също се 

характеризира с високи стойности, дължащи се на добрите екологични условия в 

реката.  

 

5.2.Обобщена екологична оценка  

• Река Луда: общото екологично състояние на всички пунктове е добро, с изключение 

на пункт 2 (Таблица 15). През двете сухи години, когато оттокът на пункт 2 се 

формира изцяло от инфилтратни води от щолната, е установено умерено състояние. 

През 2010 г., поради по-високите водни количества в реката и по-слабото 

въздействие на инфилтратните води, пунктът се характеризира с добро екологично 

състояние. 

Таблица 15: Общо екологично състояние (ОЕС) на река Луда (R 14), определено по БЕК и 
физикохимични параметри  (ФХ). 

Пунктове 
година 

1 2 3 4 5 6 

БЕК БЕК БЕК БЕК БЕК БЕК 

ФХ ФХ ФХ ФХ ФХ ФХ 2009 г. 

ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС 

БЕК БЕК БЕК БЕК БЕК БЕК 

ФХ ФХ ФХ ФХ ФХ ФХ 2010 г. 

ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС 

БЕК БЕК БЕК БЕК БЕК БЕК 

ФХ ФХ ФХ ФХ ФХ ФХ 2011 г. 

ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС 

 
Таблица 16: Цветна скала за оценка на екологичното състояние. 

Синьо Зелено Жълто Оранжево Червено 

Много добро Добро Умерено Лошо Много лошо 

 

От получените резултати става ясно, че в сравнение с физикохимичните показатели, 

в някои от случаите, БЕК оценява състоянието на изследвания речен участък с една 

категория по-високо. Причината за това се крие от една страна в моментния характер 

на оценката на хидрохимичните показатели, а от друга – в адаптационните 

възможности на съобществата към трайната хидрохимична характеристика на реката.  

• Река Сенокоска: общото състояние на реката се изменя от добро до умерено 

(Таблица 17). 
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Таблица 17: Общо екологично състояние (ОЕС) на река Сенокоска (R 5), определено по БЕК и 
физикохимични параметри  (ФХ). 

Пунктове 
година 

1 2 3 4 

БЕК БЕК БЕК БЕК 

ФХ ФХ ФХ ФХ 2009 г. 

ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС 

БЕК БЕК БЕК БЕК 

ФХ ФХ ФХ ФХ 2010 г. 

ОЕС ОЕС ОЕС ОЕС 

БЕК - БЕК БЕК 

ФХ - ФХ ФХ 2011 г. 

ОЕС - ОЕС ОЕС 

За изследвания период пунктове 1 и 2 са в добро състояние. През 2009 г., пункове 3 

и 4 се характеризират с умерено състояние, поради по-високите количества на NO3-N 

във водата, а през 2010 и 2011 г. – с добро. Както при река Луда, тук също е установено 

разминаване между оценката по БЕК и по физикохимичните показатели. 

• Сравнение на екологичното състояние на двете реки  

Екологичното състояние на реките Луда и Сенокоска се изменя от добро до 

умерено. В река Луда умереното състояние (пункт 2 през 2009 и 2011 г.) е свързано с 

директното въздействие на инфилтратните води от щолната. В река Сенокоска умерено 

състояние е установено единствено през 2009 г., на пунктове 3 и 4, в резултат на по-

високи количества нитратен азот, дължащи се на епизодичното битовото замъряване от 

селищата във водосбора. 

VII. Заключение 

Проведено е комплексно екологично изследване на води, седименти и 

макрозообентосни съобщества от реките Луда и Сенокоска. В резултат на това е 

установено локално въздействие на закритата уранова мина „Сенокос” върху речната 

екосистема на река Луда.  

Мината оказва влияние върху ЕС на водата, макрозообентосните съобщества на 

реката и върху концентрацията на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност 

във водата, седиментите и макрозообентосните съобщества. Според всички използвани 

показатели и индекси, проблемен речен участък се явява малък приток на река Луда, 

чийто отток се формира от инфилтратни води от щолната, характеризиращи се с висока 

електропроводимост и наличие на токсични вещества. Друг проблемен участък е 

установен надолу по течението на реката, под село Ракитна, поради комплексно 

действие на няколко фактора: „обедняване” на местообитанията, въздействие от 

мината, ниски водни количества и епизодично антропогенно замърсяване. 

Речният участък, който се повлиява както от повърхностен отток на замърсители от 

мината, така и от инфилтратни води от щолната (пункт 3), се характеризира с високо 

таксономично богатство, обобщено за целия изследван период, но със сравнително 
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ниска обща численост. Това е резултат от динамиката на основни екологични фактори: 

хидрологичен режим, формиране на разнообразни екотонни местообитания, както и 

различна хидрохимична характеристика на водата под въздействие на мината. В 

различните условия съобществото се формира от  най-добре съответстващите  видове. 

Тази реакция може да се възприеме като  адаптивен механизъм на съобществото за 

преодоляване на неблагоприятните въздействия. 

В зависимост от хидрологичния режим, общото екологично състояние на 

изследвания речен участък от река Луда се изменя от добро до умерено (пункт 2, през 

2009 и 2011 г.). 

В резултат на проведеното комплексно изследване бе установено, че река Сенокоска 

не е повлияна от закритата уранова мина. Установените тежки метали, естествен уран, 

обща α- и β-активност във водата и седиментите на реката отразяват „фоновото” 

въздействие на средата. Случаите, когато в реката са установени по-неблагоприятни 

условия не се дължат на минната дейност в района. Те се свързват както с нарушения 

във водното количество, така и с епизодичното антропогенно замърсяване от селищата 

във водосбора.  

VIII. Изводи 

1. Реките Луда и Сенокоска са полупланински реки, характеризиращи се с високо 

съдържание на разтворен кислород. Според повечето изследвани показатели, 

речната вода на двете реки е I категория. 

2. Получените резултати от хидрохимичните и седиментологичните изследвания, не 

отчитат замърсяване от мина  „Сенокос”  на водата и седиментите на река 

Сенокоска, като установените в тях тежки метали, естествен уран, обща α- и β-

активност, отразяват „фоновото” въздействие на средата. 

3. В река Луда е установено въздействие от мината чрез повърхностен отток на 

замърсители и чрез инфилтратни води от щолната, водещо до високи стойности на 

ЕС и до високи концентрации на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-

активност във водата, седиментите и макрозообентосните съобщества в засегнатите 

речни участъци. Повечето замърсители повишават концентрацията си във фината и 

много фината седиментна фракция, поради по-голямата повърхност на двете 

фракции и наличието на глина в тях. 

4. За изследвания период в река Сенокоска са установени 117 таксона (14 основни 

бентосни групи, 14 950 екз.), а в река Луда – 124 таксона (16 основни бентосни 

групи, 11 988 екз.). Въздействието на мината върху състава на макрозообентосните 

съобщества на река Луда води до доминиране, според броя на таксоните на 

бентосните групи, съответстващо на степента на тяхната толерантност към 

съдържание на тежки метали: Diptera, Plecoptera, Ephemeroptera. 

5. Сходството по Sörensen между двете реки се влияе от хидрологичния им режим. 
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6. Река Сенокоска се намира в стабилна олигосапробия. Структурните параметри на 

макрозообентосните й съобщества, както и биотичните индекси, се характеризират 

със сравнително постоянни стойности, предполагащи постоянство и на 

екологичните условия в реката. Случаите на по-неблагоприятни условия се свързват 

с изменения във водното количество. 

7. Река Луда се характеризира с по-динамични условия на средата и със сапробно 

състояние, изменящо се от олигосапробно  до β-мезосапробно. Макрозообентосните 

съобщества, в повлияните от минната дейност речни участъци, са в твърде влошено 

състояние - редуциран видов състав, ниско общо и индивидуално видово 

разнообразие, висока доминантност. Тези участъци се характеризират и с ниски 

стойности на изследваните биотични индекси. В определени периоди 

макрозообентосните съобщества успяват да преодолеят въздействието на мината 

чрез адаптивни механизми, но в периоди на допълнителни отрицателни 

въздействия, се отчита влошаване на общата характеристика на съобществата. 

8. В последния изследван речен участък от река Луда, освен въздействие от мината, е 

отчетено и въздействие на комплекс неблагоприятни фактори – липса на подходящи 

субстрати поради голямо количество наноси, нарушено водно количество и битово 

сапробно замърсяване. 

9. Общото екологично състоянието на реките Луда и Сенокоска се изменя от добро до 

умерено. В река Луда умереното състояние е резултат от минната дейност в района, 

а в река Сенокоска – на сравнително по-високото количество нитратен азот. В 

сравнение с физикохимичните показатели, и при двете реки БЕК оценява тяхното 

състояние с една категория по-високо. Причините за това са моментния характер на 

оценката на хидрохимичните показатели от една страна, а от друга - 

адаптационните възможности на съобществата към трайната хидрохимична 

характеристика на реката. Поради тази причина, особено при наличие на токсични 

вещества, е препоръчително комплексното изследване на води, седименти и 

макрозообентости съобщества, да се комбинира и с микробиологични параметри.  

IX. Приноси на дисертацията: 

1. За първи път са изследвани реките Луда и Сенокоска. Установен е таксономичния 

състав на макрозообентосните им съобщества, като за първи път за фауната на 

Пирин се съобщават 4 вида от разред  Plecopterа: Leuctra prima, Protonemura auberti, 

Nemoura flexuosa и Nemoura marginata. 

2. Потвърждава се, че видът Nemoura cinerea cinerea е толерантен на замърсяване от 

минната индустрия.  

3. Установява се, че в резултат на замърсяване с тежки метали в макрозообентосните 

съобщества на река Луда, според броя на таксоните, доминират разредите Diptera, 
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Plecoptera и Ephemeroptera, като тази подредба съответства на реда на тяхната 

толерантност към тежки метали. 

4. Определено е съдържанието на тежки метали, естествен уран, обща α- и β-активност 

в речните води и седименти на двете реки, както и в макрозообентосните 

съобщества на река Луда. 

5. Направена е обобщена екологична оценка на двете реки в зависимост от речният им 

тип. 
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