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Автореферат

1. Увод
Един уникален лотичен воден басейн с изключителна важност за всички водни и
сухоземни екосистеми в региона е река Искър, най-дългата и втората по обем на оттока си
вътрешна река в България. Средното течение на реката (след гр. София) е замърсявано
десетилетия и до ден днешен със замърсители от различен произход. Като резултат
седиментите на реката в този участък съдържат токсични вещества, застрашаващи
нормалното съществуване на целия организмов свят в реката и около нея.
По средното течение на река Искър от 2006 г. се изгражда каскада „Среден Искър“,
която включва 9 малки водноелектрически централи (ВЕЦ). Строителните дейности по
каскадата и нейното функциониране крият рискове за влошаване състоянието на водите на
реката, най-вече заради освобождаване на ксенобиотични вещества от седиментите при
тяхното вдигане. Тъй като тези биотопи съдържат различни замърсители (някои от тях
натрупани и като стари щети), трябва да се осъществява контрол на процесите протичащи в
седиментите и оценката на риска. Освен с органични замърсители, водите и седиментите са
замърсявани и с ксенобиотици (тежки метали и нефтопродукти). Всички тези фактори
превръщат каскадата и по-специално новопостроените язовири в „гореща точка”. Именно
в такива места е изострена необходимостта от прецизен контрол на протичащите процеси и
от изготвяне на план за тяхното компетентно управление. Съвременният контрол и
управление на такива рискови точки изискват прилагане на алгоритми за биоуправление.
Конструирането на алгоритми изисква изследването, анализа и моделирането на
разнообразни трансформационни процеси във водните екосистеми, проследени чрез:
ключови за самопречиствaнето групи микроорганизми, химични, ензимологични и
кинетични показатели, оценявани в динамика по хоризонтала и вертикала на водната
екосистема. Приоритет на нашите изследвания са не само структурата и функционалното
биоразнообразие на микробните съобщества, но и локализацията на микробните
доминанти в седиментния биофилм, изследването на специфични микрониши с ензими и
модулатори на процеси.
Умелото управление на трансформационните процеси (на тривиална и токсична органика,
акумулирани като рискови фактори), протичащи във водите и седиментите на река Искър са
от ключово значение за добро им състояние и екологичната пълноценност на екосистемите
в този участък.

2. Литературен обзор
В литературния обзор е акцентирано върху биоуправлението на процесите протичащи
във води и седименти в река Искър, в участъка на каскада „Среден Искър“. Разисквани са
предимствата и недостатъците от функционирането на каскадата. Вниманието е насочено
към трансформационните процеси протичащи в седиментите на малките язовири преди
ВЕЦ-овете. Акцентирано е върху проблемите (натрупването на тежки метали и органика)
превръщащи езерните седименти в гореща точка, в която биологичния контрол е
необходим. Застъпени са важни аспекти на биоуправлението на тривиални и ксенобиотични
субстрати, като мониторингови изследвания, създаване на моделни процеси и алгоритми за
контрол. Разисквани са основните стъпките при биоуправлението: 1) Експериментална
идентификация на рискови фактори; 2) Определяне мащабите на изменение на
управляваните биопроцеси от рисковите фактори; 3) Предложения за работещи механизми
и мерки за избягване, смекчаване (намаление) въздействието и/или пълно елиминиране на
рисковото влияние.
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3. Цел и задачи:
Целта на настоящата дисертация е чрез динамична мониторингова програма,
засягаща самопречиствателните процеси във водите и седиментите в района на
новостроящата се каскада „Среден Искър”, да се отдиференцират, прецизират и
предложат алгоритми за контрол и управление на трансформационните,
самопречиствателни процеси, протичащи в седиментите на микроязовирите при ВЕЦовете.
На база на така поставената цел бяха формулирани следните задачи:
Да се проследят самопречиствателните процеси във водите и седиментите на река
Искър в района на строежа и експлоатацията на каскадата от ВЕЦ-ове.
Да се направи динамична във времето и пространството оценка на in situ
трансформационните процеси в седиментите на микроязовирите от каскада „Среден
Искър”.
Да се намерят корелативни връзки между ключовите параметри на
трансформационните процеси в условия in situ на микроязовирите от каскадата
„Среден Искър“.
Чрез аналогови модели да се оцени ефектът на токсичните замърсители (живак и
фенол) върху скоростта и микробиологичната специфика на трансформационните
процеси (трансформация на биогенните елементи) в седиментите на яз. Лакатник и
да се конструират алгоритми за биоуправление на рисковите фактори.
Да се предложат мерки за управление на рисковите екологични фактори, отправени
към конкретен индустриален обект – каскада „Среден Искър” и фирмата „ВЕЦ Своге”
АД.

4

Материали и методи
Работна хипотеза

В центъра на работната хипотеза лежи научното разбиране, че дългосрочно
проследяване на промените в самопречиствателните процеси във води и седименти на
технологизираната екосистема, чрез целева мониторингова програма, може да се използва
за прогноза и управление на трансформацията на биогенните елементи и рисковите
фактори (живак, фенол). Практическата реализация е чрез извеждане на корелативни,
индикаторни връзки и алгоритми. Алгоритмите представляват последователни стъпки
(правила) за контрол и управление, представени като математически или графични
зависимости и/или описани словесно.
Изследванията в настоящия дисертационен труд са проведени на няколко взаимно
свързани етапа, обобщени на фигура 1.
През 2010 г., 2011 г., 2012 г. бяха проучвани самопречиствателните процеси протичащи
във водите и седиментите на станциите по речното течение и тези в язовирите. Тук се
включва проследяването на процесите протичащи: по дължина на речното течение от първа
към последна речна станция; в дълбочина (взимане на проби от различни водни хоризонти
в язовирите); и по време (пробонабиране през различни сезони и години). Данните
получени през тези три години послужиха за провеждане на моделен процес, при който да
се установи как ще реагират процесите в яз. Лакатник при допълнително натоварване с
живак и фенол (най – реалистичните като акумулация замърсители). Това от своя страна
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послужи за създаване на алгоритми, които могат да се използват за управление на
биопроцесите във водите и седиментите in situ.

Фигура 1. Проведени изследвания и връзки между тях, в съответствие с работната хипотеза
Изследван район и хидробиологичен дизайн
Изследванията в дисертационния труд са проведени по средното течение на река
Искър, в участъка на новостроящата се каскада „Среден Искър” (Фигура 2). Разстоянието
между двете крайни точки на проучване е 33 km, измерено по път (който следва течението
на реката). Периодът на изучаване е три години – 2010 г., 2011 г., 2012г., като през
последните две години изследователската работа в язовирите е по-обширна поради
динамичността на процесите и еволюиращия хидробиологичен дизайн. Изследвани са
четири станции по речното течение (ст.1 Батулийска, ст.2 Лакатник, ст. 3 Свражен, ст. 4
Габровница) и три станции в микроязовирите преди стените на ВЕЦ-овете (яз. Церово, яз.
Лакатник и яз. Свражен). През всяка от трите години се извършваха по две вземания на
проби:
1/ Пробовземане през юни (период на пролетно пълноводие). Изследвани са
физични, химични, микробиологични, ензимологични показатели на води и седименти;
2/ Пробовземане през септември (период на есенно маловодие). Изследвани са
физични, химични, микробиологични, ензимологични показатели на води и седименти,
както и концентрация на тежки метали в седименти;
В изследванията най-общо могат да се очертаят три модула на изследване в участъка на
каскада „Среден Искър“:
На вход – изследване на параметри и екологичното състояние такива, каквито са
преди да бъдат отчетени последствията от строеж и експлоатация на ВЕЦ-овете;
3
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В системата – или тези, които определят локалното влияние на строежа и
експлоатацията, както и останалото антропогенно влияние, включително комуналнобитовото и промишлено замърсяване в района, което маскира (или самото то е маскирано)
от строежа и експлоатацията на ВЕЦ-овете;
На изход – крайна оценка за екологичното състояние след каскадата, включваща
както въздействията на строежа и експлоатацията на ВЕЦ-овете, така и естествените процеси
на самопречистване и еутрофизация.
Брой взети проби от р. Искър през трите години на мониторинговата програма
За станциите по р. Искър - 48 водни и 54 седиментни проби
Общ брой обработени
проби = 235

За станциите в язовирите - 96 водни и 37 седиментни проби
За целите на моделния процес бяха взети: 2 водни и 3 седиментни проби.
Общ брой анализи - 5600.

Фигура 2 Разположение на каскадата от малки ВЕЦ-ове и станции на пробовземане
В таблица 1 е представен обобщен хидробиологичен дизайн на станциите на
пробовземания по течението на река Искър и тези в язовирите през 2010, 2011 и 2012 г.
Таблица 1
Име на речна/язовирна
станция

Изследвани показатели на води

Показатели на
седименти

Ст. 1 Батулийска
Ст. 2 Лакатник
Ст. 3 Свражен
Ст. 4 Габровница

Т оС, DO, NO2-, NO3-,PO43-, NH4+,
ХПК, pH, ООВ, РВ, НРВ, ОСТ,
АH, ЕВ.

АH, ЕВ
СДА, ИФА, НРА
Тежки метали

Яз. Церово
Яз. Лакатник
Яз. Свражен

Т оС, DO, NO2-, NO3-,PO43-, NH4+,
ХПК, pH, ООВ, РВ, НРВ, ОСТ,
АH, ЕВ.

АH, АnH, ЕВ, Ps, Ac, SR,
СДА, ИФА, НРА
Тежки метали
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Аналогово моделиране на анокси прeчиствателен процес с моделна вода и
седименти от яз. Лакатник
Моделиран е анокси–анаеробен пречиствателен процес с моделна вода и седименти
от язовира на ВЕЦ Лакатник. Изследването се проведе през месец април на 2012 година. За
целта беше използвана моделна система - фигура 3. Основната част от моделните системи
включва стъклена банка с плътно затваряща се капачка, в която са поставени 300 g седимент
(взет от най-горния слой на дъното с багер на Ekman-Berge, с дължина 15 cm и 300 ml речна
вода (взета от най-близкия до дъното воден слой – 5 m, взета с батометър). В едната от
гореописаните моделни системи, наречена от нас контрола (К), бяха поставени само 300 g
седимент и 300 ml вода от завиряването при ВЕЦ Лакатник. В другата моделна система
(означавана като К+Нg) освен еквивалентно количество седимент и вода бе добавен и 0,8
mg/kg HgCl2. В трета моделна система към седимента и водата беше прибавен и 200 mg/l
фенол. Към системата седимент/вода в четвърта моделна система се поставиха 0,8 mg/kg
HgCl2 и 200 mg/l фенол. Живакът и фенолът са избрани за моделни замърсители, тъй като
при предварителни проучвания на седиментите на завиряването, са измерени завишени
концентрации на този тежък метал и ароматното съединение. Концентрациите на
добавените живак и фенол са подбрани спрямо реалните им стойности в седиментите на
завиряването (План за собствен мониторинг върху околната среда, екосистемата на река
Искър и техническото състояние на съоръженията на каскада „Среден Искър”. София, 2012.).
Интензивните процеси на биодеградация се извършват именно на границата водиседименти. За всяка от четирите моделни системи бяха направени по 8 от гореописаните
постановки, всяка от които може да престои при симулационните условия за точно
определено време и да се изследва на определен час. Изследваните часове са 0ч, 24ч, 48ч,
72ч, 120ч, 192ч, 264ч, 336ч. Изследвания в началото на експеримента са правени на по-малки
интервали от време (през 24-48 часа), а след това на по-големи времеви интервали (72 часа).
Това е така, заради очакваното изчерпването на кислорода с течение на времето и забавяне
на метаболитните процеси в моделните системи.
Моделната система и изследваните показатели в нея са показани на фигура 3.

Изследвани показатели в моделната система
Химични
Микробиологични
Ензимологични
РВ, НРВ, ОСТ,
АH, АnH,
СДА (аеробна и
NH4+, NO2-,
ЕВ, Ps, Ac,
анаеробна), ИФА,
3SR,НБ, ДН
NO3 , PO4 ,
НРА
ХПК, Фенол,
ООВ, pH

Фигура 3 Експериментална схема на моделният процес и изследвани показатели в нея
На определен час, посочените анализи бяха извършвани след хомогенизиране на системата
седимент/вода, чрез разклащане. Концентрацията на фенол е мерена по метода на Лурие,
1976 в модификация на Топалова, 1986.
Аналитични методи
При изследванията е приложен интердисциплинарен подход и са използвани
физични, химични, микробиологични, ензимологични и кинетични показатели. Методите
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използвани за изследване на химични, микробиологични, ензимологични показатели при
моделния експеримент са същите като тези прилагани при изучаването на показателите по
речното течение и са базирани на БДС, APHA, ISO стандартите, както и на
вътрешнолабораторни за катедра ОПХ методи (Таблица 2).
Таблица 2. Използвани методи за изследване на водите и седиментите в описаните станции
по реката, в микроязовирите и тези при моделирания процес.

Статистическа обработка на резултатите
При статистическите анализи са използвани програмите Excel, XLSTAT и SigmaPlot.
Анализът на главните компоненти (Principal Component Analysis-PCA) е реализиран чрез
програмата XLSTAT (Кендеров, 2010). Резултатите за химичните, микробиологичните и
ензимологичните показатели са средноаритметнични данни от три повторения. За
определяне на степента на зависимост между параметрите е изследвана линейната
корелация между тях, чрез изчисляване на корелационния коефициент на Pearson (r) с нива
на значимост Р<0.05. Ефект на живака и фенола върху функционалната микробна структура
и скоростта на трансформация на биогенните елементи в % спрямо контролата и търсените
корелативни връзки между различни показатели са направени на три ключови часа от
моделния експеримент означени още като: 24 час – ранна фаза; 192 час – средна фаза; 336
час късна фаза.
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5

Резултати и обсъждане

Умелото управление на трансформационните процеси (на тривиална и токсична
органика, акумулирани като рискови фактори), протичащи във водите и в седиментите на
река Искър, са от ключово значение за добрия екологичен статус и екологичната
пълноценност на екосистемите в този участък. В седиментите на река Искър след град София
с десетилетия са се натрупвали различни органични и ксенобиотични замърсители, които
при рискови ситуации могат да попаднат във водите. Процесът на заустване на непречистени
битови и промишлени отпадъчни води в реката продължава и до днес. По тази причина
първата задача на дисертационния труд е свързана с изследване ефекта на хроничното
заустване на непречистени отпадъчни води от населени места и различни производства,
върху самопречиствателния потенциал на водите и седиментите на р. Искър, в района на
каскада „Среден Искър“.
Динамика на самопречиствателните процеси във водите на река Искър по физични,
химични и микробиологични показатели
В тази част от изследователската работа е изследвано как новопостъпилите
замърсители се включват в трансформационните оздравителни процеси. Биологичният
контрол на детоксикационните водопречиствателни процеси изисква изследването на
специфични индикатори в критичните контролни точки (станциите разположени по
течението на р. Искър). Тъй като тези индикатори не са изолирани, а свързани по между си,
тяхното изследване отразява комплексността на екосистемата и синергичната обвързаност
между химични и микробиологични фактори.
5.1.1

Динамика на химични показатели

Динамиката на химични параметри, важни за трансформацията на азота и фосфора, е
представена на фиг. 4, за повърхностната вода по дължината на река Искър. Данните
показват, че при маловодие по течение на реката нитритите, амониевите йони и фосфатите
намаляват. Това се свързва с два факта. Основните замърсители идват откъм град София, но
по течението самопречиствателните процеси се динамизират и това е съпроводено с
намаляването на трите вида йони. В същото време нитратите се увеличават количествено по
протежение на реката (изключение е маловодието на 2012 г.), което показва че
окислителният процес и минерализацията на органиката се довеждат до самия край.
Трансформационните самопречиствателни процеси на азот-съдържащите съединения
показват, че в изследвания речен участък окислителните процеси са стабилни, мащабни и
подсигуряват висок пречиствателен капацитет.
От фиг. 5 се вижда, че съдържанието на органиката е силно редуцирано вследствие на
интензивните самопречиствателни процеси, протичащи във всички изследвани речни
станции, a разтвореният кислород, макар да флуктуира се увеличава по течението на речния
участък. Всичко това добре кореспондира с изводите за бърза и крайна минерализация,
направени на базата на динамика на йони. Динамиката на разтворения кислород показва,
че количеството му се повишава както по течението, така и във времето (от 2010 към 2012
година). Стойностите и на този показател са по-високи през сезона на пълноводие, което
вероятно отново се дължи на по-големите количества вода в реката и по-добрата физикална
аерация. Данните за концентрацията на разтворен кислород са предпоставка да се твърди,
че качеството на водата се подобрява по течението на реката и с течение на времето.
Стойностите на температурата, pH и тези на процентното насищане с кислород са повисоки през сезоните на пълноводие на трите изследвани години.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

з)

ж)

Фигура 4 Динамика на амониеви, нитритни, нитратни и фосфатни йони през 2010 г., 2011
г., 2012 г. в изследваните речни станции - а, в, д, ж) юни; б, г, е, з) септември

Фигура 5 Динамика на ХПК - а) юни; б) септември и динамика на разтворен кислород - в)
юни; г) септември през 2010 г., 2011 г., 2012 г. в изследваните речни станции
Като междинно обобщение може да се каже, че трансформационните процеси в река
Искър, в участъка на каскада „Среден Искър“, се развиват в посока подобрение на ключови
елементите за оценка на екосистемата във времето и пространството по течението на
реката. Кислородното насищане в реката се повишава с около 24 % от 2010 към 2012.
Органиката, изразена като ХПК се понижава съответно с около 4 mg О2/l от 2010 към 2012
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година, а разтвореният кислород, макар да флуктуира, се увеличава за изследваните години
с приблизително 2 mg/l по течението на речния участък.
Процесите на минерализация на лесно разградимите органични замърсители се
задълбочават, което се доказва от повишението на NO3- и намаляването на PO43- mg/l по
течението на реката.
5.1.2

Динамика на микробиологични показатели

Динамиката на аеробните хетеротрофи (AH) показва, че най-голям брой
микроорганизми във водите на изследвания участък е регистриран през двата сезона на
2010 г. в ст. Свражен (фиг.6 а,б). Вероятно това се дължи на точков замърсител, действащ за
кратък период от време, защото през другите две проучвани години ст. 3 не се
характеризира с по-голям брой АH. През двата хидрологични сезона на 2012 г. в ст. Свражен
е регистриран и най-големият брой бактерии, растящи на среда на Ендо (EB). В следващата
станция обаче, през същата година, плътността им достига минимална стойност (фиг 6 в,г).
Това показва, че замърсяването предизвикало повишения брой на ЕВ при станция №3 е
точково и бързо се елиминира. Динамиката на ЕВ за станциите по реката утвърждават, че в
речния участък върху качеството на водите продължава да влияе навлизането на битовоотпадъчни води от населените места.
Динамиката на AH и EB показва, че броят на тези две групи микроорганизми също
намалява по течението на реката (от ст. Батулийска към ст. Габровница). Това редуциране се
установява за двата сезона на трите изследвани години и подкрепя изводите, направени на
базата на динамика на йони. Плътността на микробните съобщества в изследвания речен
участък е висока, което подсигурява висок самопречиствателен потенциал.

б)

а)

г)

Фигура 6 Динамика на АH и EB през 2010 г., 2011 г., 2012 г. във води на изследваните
речни станции - а) и в) юни; б) и г) септември
Оценка на трансформационните процеси протичащи в седиментите на язовирите
на малките ВЕЦ-ове Церово, Лакатник и Свражен
Създаването на каскада от 9 малки водноелектрически централи (ВЕЦ) в средното
течение на река Искър допълнително може да доведе до критични ситуации, свързани с
натрупване на седименти съдържащи органични и ксенобиотични замърсители в
микроязовирите на малките ВЕЦ. Постоянното наблюдение и изследване на
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самопречиствателния потенциал на водите и седиментите в микроязовирите на ВЕЦ-овете,
като неразделна част от водите на реката, в района на каскада „Среден Искър“ е необходимо
условие за нейното екологосъобразно функциониране. До края на 2012 г. функционираха
три от деветте предвидени в каскадата малки ВЕЦ. Първият пуснат в експлоатация ВЕЦ през
май 2008 г. е ВЕЦ Лакатник, една година след него заработи ВЕЦ Свражен, а през юни 2012
бе открита и третата централа ВЕЦ Церово. Изследването на химични параметри на водите
и микробиологични показатели на водите и седиментите на микроязовирите при всеки от
трите ВЕЦ-а дава информация за скоростта и мащабите на самопречиствателните процеси в
тях. Изследването е направено за два сезона /сезон на пълноводие (юни) и сезон на
маловодие (септември)/ на 3 последователни години (2010, 2011, 2012 г). Една уникална
екологична ситуация беше регистрирана през сезона на пълноводие на 2011 г., когато
поради неправилно технологично управление на ВЕЦ Лакатник в язовира се бяха натрупали
няколко метра седименти. При изпускането на тези утайки по течението на реката,
концентрацията на биогенните елементи може да се промени значително. От друга страна
дългото задържане на утайките в микроязовира предизвика протичането на интензивни
анаеробни биодеградационни процеси, водещи до отделяне на различни газове (CO2, CH4,
NH3, H2S) от повърхността му. Това от своя страна е свързано с влияние върху процесите на
разграждане на органика във водите, влияние върху микробните съобщества и върху
околната среда. Технологичното управление на каскадата „Среден Искър“ влияе пряко
върху изследваните от нас химични, микробиологични и ензимологични показатели. По тази
причина създаването на алгоритми за биоуправление на седиментите има огромно
значение за екологосъобразно функциониране на цялата каскада.
5.2.1

Динамика на химични показатели във водите на станциите в язовирите през 2010
г., 2011 г. и 2012 г.

а)

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2011

2012
NH4+, mg/l

NH4+, mg/l

От получените резултати за химичните параметри в станциите по речното течение
(фиг.4 и 5) и тези в язовирите (фиг.7) се установява, че концентрацията на NH4+ mg/l намалява
от първа към последна речна станция, докато при язовирите стойностите на тези йони се
повишават с всеки следващ язовир по поречието. Това показва, че намаляването на
амониевите йони в реката до голяма степен се дължи на задържането и последващото им
трансформиране в микроязовирите на ВЕЦ-овете. През пълноводие по-големите обеми
вода и по-интензивният масообмен компенсират навлизането на замърсяване с белтъчен
характер, като довеждат бързо минерализационния процес докрай. През маловодие обаче
отрицателният ефект на замърсяването може да бъде диагностициран. При маловодие
фосфатите също са с по-високи концентрации отколкото при пълноводие. Тези резултати
потвърждават, че по-малкото количество вода в реката, води до по-високи концентрации на
повечето от изследваните биогенните елементи.
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Фигура 7. Динамика на амониеви, нитритни, нитратни и фосфатни йони през 2010 г., 2011
г., 2012 г. във водите на язовирните станции - а, в, д, ж) юни; б, г, е, з) септември

5.2.2

Динамика на микробиологични показатели в седиментите на станциите в
язовирите през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Акцентите в тази част са поставени върху процесите протичащи в седиментите на
микроязовирите и техните главни реализатори - микробните съобщества. На седиментите
се гледа едновременно като източник на биогенни елементи и замърсители, като критична
зона, където се концентрират микроорганизми, токсични замърсители, екстрацелуларни
ензими, кофактори, стимулатори и инхибитори на самопречиствателните процеси.
Процесите в седиментите са силно обвързани с тези протичащи във водна среда и с
екологичното състояние на екосистемата (Топалова, 2009). В микроязовирите от каскада
„Среден Искър“ са изследвани шест групи микроорганизми (аеробни и анаеробни
хетеротрофи, р.Pseudomonas, p.Acinetobacter, бактерии растящи на среда на Ендо, сулфатредуциращи бактерии) от изключителна важност за трансформационните процеси,
протичащи в седиментите. Подборът на ключовите микробни групи беше осъществен
спрямо целите, поставени в дисертационния труд – да се разшифроват отделните
компоненти на биотрансформационните процеси. Двугодишното изследване на основните
процеси протичащи в седиментите и техните главни реализатори, по-късно беше
използвано за създаването на лабораторни модели и извличане на правила за
биоуправление от тях.
Динамиката на количеството на шестте групи микроорганизми показва, че в
седиментите на яз. Лакатник и яз. Свражен по-голям брой микроорганизми е имало през
двата сезона на 2011 г. (фиг. 8 а,б). Това предполага по-голямо количество на органични и
ксенобиотични замърсители в седиментите през тази година, свързани с критичното им
натоварване. Освен високите концентрации на АnH и АH, които доминират количествено
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спрямо другите микроорганизми, през 2011 г. родовете Acinetobacter и Pseudomonas също
са с голяма численост. Много по-големият брой AH и AnH е очакван и обясним от гледна
точка на това, че в тези две групи микроорганизми се включват всички изследвани от нас
микроорганизми, a също така и много от неизследваните. Голямата плътност на бактериите
от p.Acinetobacter през пълноводието на 2011 г. и големият брой на бактериите от
р.Pseudomonas през маловодието на същата година показва, че тогава в седиментите на яз.
Лакатник са присъствали ксенобиотични съединения, към които тези два рода са по-малко
чувствителни. Изследвания на седиментите показаха, че през маловодието на тази година
седиментите на яз. Лакатник съдържат тежките метали Hg, Cd над пределно допустимите
концентрации. Това е възможна причина за голямата плътност на повечето микроорганизми
и най-вече на двата рода биодеграданти на ксенобиотични субстрати. Натоварването с
тежки метали и изследваните токсични субстанции се компенсира с обилно нарастване на
количеството на микроорганизмите. През следващата година не са регистрирани тежки
метали над нормите и количествата на p.Acinetobacter и р.Pseudomonas са редуцирани,
както и общият брой микроорганизми.
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Фигура 8 Динамика на количеството на ключови групи микроорганизми в седиментите на
язовири Лакатник и Свражен през 2011 г. и 2012 г. а) юни, б) септември
Ензимологичният контрол на процесите е друг важен елемент на биологичното
управление. Изследването на ензимните активности дава възможност скоростта на
процесите директно да се обвърже с биологичните катализатори.
5.2.3

Динамика на ензимологични показатели в седиментите на станциите в язовирите
през 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Голяма част от ензимите се имобилизират по повърхността на седиментите и като
екстрацелуларни ензими продължават да повлияват процесите. Реално в седиментите като
специфичен хабитат действат три типа ензимни комплекса: 1) интрацелуларните ензими във
физиологично активните имобилизирани клетки; 2) екстрацелуларните ензими,
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произхождащи от микробните съобщества; 3) ензими произхождащи от други организми и
останали активни в седиментите. Бяха избрани три индикаторни ензима, катализиращи
ключови реакции от трансформацията на биогенните елементи. Сумарна дехидрогеназна
активност – индикатор за тоталната метаболитна активност и преносът на водородни
катиони в системата. Паралелно бяха проследени и фосфатазната и нитратредуктазната
ензимни активности.
През 2011 г. в яз. Лакатник (фиг.9 б) е измерена най-високата стойност на СДА за
изследвания период (138 μM H+/min/mg Prot/g sed х 10 4).
Нитрат-редуктазната активност в седиментите на язовирите е с много по-високи
стойности през 2011 г., отколкото през 2012 г. По-големите стойности на НРА показват
протичането на интензивни денитрификационни процеси в седиментите (фиг.9 д,е). Това от
своя страна подкрепя твърденията ни за засилени анаеробни трансформации в утайките на
язовирите, регистрирани през 2011 г., както визуално (на терен), така и експериментално.
Тези високи активности добре кореспондират с увеличения микробен брой през тази
година.
Фосфатната активност в седиментите на язовирите има най-висока стойност през
пълноводието на 2012 г. в яз. Свражен (фиг.9 в). В него стойностите на фосфатазната
активност са 18 пъти по-високи от тези в ст. Свражен, която се намира след язовира по
речното течение. Стойностите на тази ензимна активност са осем пъти по-високи в яз.
Свражен в сравнение с нивата ѝ в яз. Лакатник, което предполага натрупване на голямо
количество органика в седиментите му.

0

яз. Церово яз.Лакатник яз.Свражен

5000

2011

4000

2012

3000
2000
1000

е)

0

9,6

7,6

13,4

яз. Церово яз.Лакатник яз.Свражен

Фигура 9. Динамика на сумарната дехидрогена активност (СДА), на индекса на фосфатазна
активност (ИФА) и нитрат-редуктазна активност (НРА) през 2011 г., 2012 г. в седиментите на
изследваните станции в язовирите - а), в), д) юни, б),г),е) септември
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5.2.4

Динамика на тежки метали в седиментите на станции по речното течение и в
язовирите през септември 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Завирените обеми вода преди всеки от малките ВЕЦ-ове са местата, където речната
вода забавя своята скорост и като резултат се усилват процесите на утаяване, а от там и на
натрупване на седименти. С цел проучване акумулацията и миграцията на тежките метали
по течението на реката, на фигурите по-долу са разгледани заедно речни станции и тези в
язовирите (фиг. 10). Общото представяне на речни и язовирни станции показва по-голямото
концентриране на тежки метали в микроязовирите в сравнение със станциите по реката.
Изследвана е концентрацията на осем тежки метала в седиментите на пет станции в района
на каскада „Среден Искър“. Тяхната динамика е проследена за септември месец на 2010 г.,
2011 г. и 2012 г. Съдържанието на тежки метали е сравнено с ПДК, посочени в Наредба 3 от
01/08/2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите за почви
с рН > 7,4.
От осемте изследвани тежки метала, четири превишават ПДК през някоя от трите
проучвани години - кадмий (Cd), цинк (Zn), арсенът (As) и живак (Hg). Арсенът и цинкът са с
по-високи от допустимите концентрации само през 2010 г., в последна речна станция
Габровница. Кадмият достига ПДК през трите изследвани години, а нивата на живак са
високи само през 2011 г. В литературата не се откриват системни изследвания на
концентрацията на Hg в седиментите на река Искър в района на каскада „Среден Искър“.
Високата му токсичност и нестабилност, способност за биоакумулация го правят
приоритетен рисков фактор за водните екосистеми. Това, заедно с високите концентрации
на Hg, измерени през 2011 г., са сред главните причини в проведения моделен експеримент
да се използва Hg, като моделен замърсител.
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Фигура 10. Динамика на концентрацията на тежки метали в станциите по речното течение
и тези в язовирите през септември месец на 2010, 2011 и 2012 г.
Представените до тук резултати могат да се обобщят по следния начин:
Трансформационните процеси, протичащи в седиментите на язовирите на малките
ВЕЦ-ове, показват че амониеви йони от 2010 г. към 2012 г. намаляват по течението на
речните станции с около 32 % и се натрупват в язовирите по поречието приблизително с 44
%. По всяка вероятност влияят два фактора: задържане на амониеви йони в микроязовирите
и/или увеличаване на анаеробните трансформационни процеси в седиментите им.
Количеството на ключовите микробни групи в седиментите на язовирите е достатъчно
високо (най-вече през 2011 г.) и създава подходяща основа за реализация на
трансформационните процеси. Това се потвърждава и от високите активности на СДА, НРА,
чиито стойности отново са по-високи през 2011 г.
Ключови показатели за оценка на трансформационните процеси в седиментите са
динамиката в концентрацията на тежките метали, микроорганизмите и ензимите
активности. Динамиката на тежките метали (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, As) в рамките на десетгодишен
период, показа значително намаляване на концентрациите им в речните и езерни
седименти. Изключения са Hg (2011).
В първите две задачи на дисертационния труд бяха идентифицирани критичните
фактори на трансформационните процеси, протичащи във водите и седиментите на река
Искър в участъка на каскада „Среден Искър“. Следващите стъпки на биоуправлението са: 1)
извеждане на правила за критичните концентрации на рисковите фактори (тези
концентрации, които не трябва да се надвишават); 2) намиране на индикаторни връзки с
потенциал за бърза, адекватна и ефикасна оценка и контрол; 3) създаване на алгоритми за
управление на реалните и потенциални рискови фактори. Това беше причината следващите
две задачи на този труд да са свързани именно с намиране на корелативни връзки между
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ключови параметри на трансформационните процеси от една страна и от друга
разработване на моделни процеси за извличане на информация необходима за създаване
на алгоритми.
Корелативни връзки между параметри на трансформационните процеси в условия
in situ на язовирите от каскада „Среден Искър“
Създаването на алгоритми за биоуправление на седиментите в язовирите при ВЕЦ-овете
от каскада „Среден Искър“ е тясно свързано с проучването на специално подбрани биологични
показатели и индикаторни връзки. По тази причина бяха потърсени корелативни връзки между
ключови индикатори на трансформационните процеси. По-късно получените данни от тези
ключови параметри послужиха за основа при изграждането на стратегия за аналогово
моделиране на процесите протичащи в седиментите на яз. Лакатник. Индикаторните връзки са
бърз и ефективен механизъм за експресиране на контрола и оценката на скоростта,
механизмите и мащаба на биотрансформационните процеси. От друга страна те са вид
сравнително семпъл и приложим алгоритъм на управление. Този алгоритъм може да се свърже
със скъсяване на времето за оценка, с намаляване на финансовите разходи за контрол, както и с
верификацията на приложимостта и адекватността на направените оценка и контрол.

5.3.1

Корелативни връзки между ключови за трансформацията на биогенните елементи
микробиологични и ензимологични индикатори в седиментите на язовири
Лакатник и Свражен

Между някои от изследваните показатели се установяват линейни корелативни
връзки, въпреки че по-голяма част от връзките са полиноминални. Това показва, че за
отделните индикатори, макар и обвързани биологически, математическите корелативни
зависимости са сложни (Топалова, 2009). СДА служи като индикатор за функционирането на
микробиологичните редокс-системи. Тези ензими не се натрупват екстрацелуларно в
почвата така, че съществува корелация между дехидрогеназната активност и броя на
микроорганизмите в седиментите (Filimon et al., 2004). Смята се, че активността на
дехидрогеназите е пропорционална на биомасата на микроорганизмите в почва и
седименти. Ако дехидрогеназите са показател за броя на микробните клетки в седиментите,
то определено в яз. Лакатник намерените линейни корелативни връзки показват, че
доминиращи в седиментите са ЕВ, Ps и АnH (таблица 3). Най-голяма достоверност има
линейната корелативна връзка между СДА и p.Pseudomonas R2 = 0.99. Големите
биодеградационни възможности на тези микроорганизми са изучавани от Топалова, 2009,
където се разкрива ключовата позиция на рода в разграждането на други каснобиотици,
като пентахлорфенол и принадлежността му към основната компонента на пентахлорфенолразграждащия микробен комплекс. В изследванията си авторът намира същата линейна
корелативна зависимост между нарастването на СДА и бактериите от p.Pseudomonas. Родът
е основен участник в аеробно, анокси и анаеробното разграждане на нефтени
въглеводороди, въглехидрати, участник и в денитрификационните процеси (Топалова 2005;
Топалова и Димков 2003). В настоящия дисертационен труд тригодишните изследвания на
водите и седиментите на каскада „Среден Искър“ показаха, че представителите на
p.Pseudomonas са сред основните участници в трансформацията не само на органиката,
складирана в седиментите на реката, но на токсични компоненти намиращи се там (тежки
метали, нефтопродукти). Естествено е при търсенето на алгоритми за биоуправление на
седиментите този род да е един от основните в нашите изследвания.
Единствената линейна корелативна връзка на ИФА е отново с p.Pseudomonas. Това
вероятно се дължи на специфичните замърсители, натрупващи се в седиментите на
язовирите и по-силното им влияние върху микроорганизмите нямащи алтернативни пътища
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за снабдяване с енергия. Фосфатазите са ензими, освобождаващи фосфатни групи от
субстрати чрез хидролиза на моноестери на фосфорната киселина във фосфатен йон и
молекула със свободна хидроксилна група. Така тези ензими участват в минерализацията на
органичния фосфор в почви и седименти. Затова линейните корелации между
микроорганизми и фосфатазни ензими потвърждават достоверността на резултатите,
доколкото повече ензими са свързани с повече субстрати за тяхното действие, а тяхното поголямо количество води до по-голяма плътност на микробните групи.
Денитрификацията се извършва от денитрифициращите бактерии, чиято основна цел
е да метаболизират азотни съединения, с помощта на ензима нитрат-редуктаза, за да
превърнат оксидите обратно в молекулен азот. Този процес се извършва основно при липса
на кислород, тъй като нитрат-редуктазната активност е силно чувствителна и неактивна в
присъствие му. Микроорганизмите извършващи трансформация на нитратите до азот са
факултативни или стриктни анаероби. От казаното до тук идва и логичната линейна
корелативна връзка, установена за седиментите на завиряването при ВЕЦ Лакатник, между
анаеробните хетеротрофи и НРА. Изключителна е ролята на денитрификаторите и нитратредукцията в богати на органика седименти. Установените линейни корелативни връзки in
situ в седиментите, предходни доказани линейни връзки между нитрати и
денитрифициращи бактерии (Топалова, 2009), бяха причината в последващите моделни
експерименти, денитридициращите бактерии да са една от ключовите микробни групи.
Коментираните до тук корелативни връзки бяха за язовир Лакатник (първият пуснат в
експлоатация ВЕЦ от каскадата „Среден Искър“). Неговата вода и седименти бяха избрани
за моделиране на процесите в лаборатория, защото в периода на теренните изследвания на
този дисертационен труд, завиряването на ВЕЦ Лакатник натрупваше най-голямо
количество утайки. В тези утайки протичаха изключително разнообразни процеси дължащи
се на голямото количество органични и токсични съединения, утаени в завиряването.
В разположения малко след ВЕЦ Лакатник, ВЕЦ Свражен установените корелативни
връзки между микробиологични и ензимологични показатели са малко по-различни. СДА и
НРА корелират линейно с ЕВ и със SR бактерии. За ИФА не бяха намерени линейни
корелативни връзки с микроорганизмите в седиментите на ВЕЦ Свражен. Физичните и
химичните свойства на седиментите от яз. Свражен, заедно с доказаните тук линейни
корелативни връзки между SR бактерии и двата ензима показват, че анаеробните условия в
микроязовира и голямото количество органика с белтъчен произход, складирана в
седиментите, позволяват на SR бактерии да редуцират сулфатите до сероводород. Сярата
присъства в седиментите преди всичко като част от протеини и се приема от растенията и
микроорганизмите в нейната окислена форма - сулфати (SO42-). При липсата на кислород
тези сулфати се трансформират от SR бактерии най-често до H2S. Този газ е изключително
токсичен за повечето биологични системи и силно затруднява водопречиствателните
процеси. Затова извличането на правила (алгоритми), които предотвратяват такива рискови
ситуации в язовирите, са от изключителна важност и необходимост.
Таблица 3 Корелации между ензимологични и микробиологични показатели на
седименти за микроязовирите при функциониращите ВЕЦ-ове за периода 20112012 година
яз. Лакатник
AH
СДА

P

ИФА
НРА

2
R = 0,78

ЕВ
L

P

2
R = 0,78

2
R = 0,82

P

2
R = 0,89

Ps
L

2
R = 0,99

L R2= 0,54
P

2
R = 0,53
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Ac
-

AnH
L

2
R = 0,51

L

2
R = 0,94

P R2= 0,83
-

SR
P R2= 1

-

P

2
R = 0,98
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яз. Свражен
AH

ЕВ

Ps

Ac

AnH

SR

СДА

P R2= 0,89

L R2= 0,68

-

P R2= 0,88

-

L R2= 0,67

ИФА

-

P R2= 0,62

-

-

P R2= 0,60

P R2= 0,52

НРА

P R2= 0,91

L R2= 0,89

P R2= 0,54

P R2= 0,91

-

L R2= 0,91

L – линейна зависимост, P – полиноминална зависимост от втори порядък

От линейните корелативни връзки, като най-значими за контрола и управлението се
2

2

утвърдиха: СДА/Ps. (LR = 0,99) и НРА/AnH (LR = 0,94). Те утвърждават, че ключова част в
микробния сегмент с най-висок относителен дял в трансформационните процеси, са
микроорганизмите от род Pseudomonas.
Аналогово моделиране на трансформационните процеси в седименти в
присъствие на живак и фенол
Тази част от дисертационния труд има за цел да оцени ефектът на токсичните
замърсители (живак и фенол) върху скоростта и микробиологичната специфика на
трансформационните процеси (трансформация на биогенните елементи) в седиментите на
яз. Лакатник и да се предложат алгоритми за биоуправление на рисковите фактори.
Данните, получени от тригодишните изследвания на водите и седиментите на
микроязовирите при ВЕЦ-овете, послужиха за основа на моделен процес, имащ за цел да
оцени ефектът на живака и фенола върху ключови параметри на трансформационните
процеси в седиментите на яз. Лакатник. Получените резултати биха могли да се прилагат и
при други микроязовири, както и при други екосистеми, където са възникнали сходни
условия.
5.4.1

Динамика на химичните показатели в хода на моделния процес

Данните от химичните анализи показват, че количеството на амониевите йони се
увеличава от началото към края на процеса и в четирите варианта, т.е протичане на
минерализация на азотните съединения (фиг. 11 а). На 192 час е единственото намаляване
на концентрацията на амониевите йони за всички варианти. Това кореспондира с пиковете
в растежа на някои групи микроорганизми, които използват амониевите йони за
метаболитните си нужди точно през този етап на процеса (АH, АnH, р. Pseudomonas).
Контролата и варианта с добавяне на живак имат приблизително еднакви стойности. Това
показва, че трансформацията на амониевите йони се влияе повече от присъствието на фенол
в средата отколкото от тежкия метал. В литературата има данни, че някои ароматни
съединения, включително и фенолът инхибират нитрификацията (Stafford, 1974). В нашия
експеримент подтискането на окислителните процеси на амониевите йони е при
съвместното влияние на живака и фенола, докато поотделно те не влияят инхибиращо.
Нитритите са междинен продукт при протичане на нитрификацията. Те са нестабилна
азотна форма и по време на целия експеримент са в ниски концентрации (фиг. 11 б).
Подобно на нитратите и нитритите в началото на процеса са в по-високи концентрации
отколкото в края, което вероятно се дължи на присъствието на кислород в системата. В хода
на експеримента, намаляването на количеството кислород води до използване на нитритите
като краен електронен акцептор.
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Нитратите са високо водно разтворима и най-окислена форма на азота. Освен процеси
на амонификация от фиг.11 (в) се вижда, че и в четирите изследвани варианта протича
денитрификация. Концентрацията на нитратите намалява с извесни флуктуации, но като
цяло процесът на денитрификация е ясно изразен през целия изследван период.
Намаляването на концентрацията на нитратите в хода на процеса е свързано с изчерпването
на кислорода използван от аеробните микроорганизми, като главен електронен акцептор.
Намаляването на редокс–потенциала позволява на факултативнo аеробни и анаеробни
микроорганизми да използват различни от кислорода крайни електронни акцептори –
нитрати. В края на моделния процес концентрацията на нитратите е най-ниска за
контролния вариант. Като цяло най-малко флуктуации в намаляването на концентрацията
на нитратите има за варианта с добавяне на фенол.
Увеличаването на фосфатите в края на експеримента също потвърждава протичането
на активни процеси на минерализация, но е възможно това повишаване да е свързано и с
освобождаване на фосфати от мъртвите клетки в края на процеса (фиг.11 г). Някои
микроорганизми имат способност да натрупват ортофосфати и по този начин да играят
ролята на значителен пул на фосфор в седиментите. След лизирането на техните клетки тези
фосфати отново се освобождават в средата. Тази хипотеза се потвърждава и от графиките с
динамиката на микроорганизмите където се вижда, че повечето от микробните групи в края
на процеса намаляват значително своя брой. Почти през целия експеримент фосфатите са с
най-високи концентрации във варианта с добавяне на фенол. Възможно е това да се дължи
на факта, че фенолите променят фракциите на фосфатите от стабилни и умерено разтворими
форми във високо разтворими (Hu et al., 2005). В присъствието на живак, концентрациите на
фосфати са по-ниски от тези в контролния вариант. Възможно е причината за това да е
увеличеният брой на някои групи микроорганизми във варианта с живак и инкорпориране
на повече фосфати, необходими за процесите на биосинтеза, в микробните клетки.
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Фиг. 11 Динамика на амониеви (а), нитритни (б), нитратни (в) и фосфатни (г) йони в хода на
336 часов модел процес
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От динамиката на ХПК, ООВ и тази на фенола ( фиг. 12) се вижда, че и трите показателя
имат най-високи стойности във варианта с комбинацията Hg + Ph, следва варианта само с
добавяне на фенол. Присъствието на живак в системата забавя незначително намаляването
на ХПК и е с малко по-високи от контролата стойности (фиг.12 a). Видимо е, че най-голямо
намаляване в стойностите на ХПК има за варианта с добавяне само на фенол. Това се
потвърждават и от графиката за динамиката на фенола (фиг.12 в). От еднакви концентрации
на фенол в началото на експеримента (200 mg/l), в края варианта с добавяне само на фенол
елиминира 139 mg/l, а варианта с Hg + Ph само 57 mg/l. От казаното до тук може да направи
изводът, че присъствието на комбинацията живак и фенол в системата силно инхибира
самопречиствателните процеси.
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Динамика на микробиологичните показатели в хода на моделния процес

Обвързването на химичните с микробиологичните параметри на процеса е
задължително за получаване на пълна и точна информация за функционирането на
системата седимент/вода. За изясняване на биологичната специфика на
трансформационните процеси бяха изследвани различни функционални групи
микроорганизми. Количеството на изследваните по-долу групи микроорганизми, дава
информация за скоростта и мащабите на биодеградационните, водопречиствателни
процеси.
Подобно на АH и при АnH по-големите разлики между контролата и вариантите с
добавени ксенобиотични замърсители се регистрират след 72 час (фиг.13 а,б). Във варианта
с добавяне само на живак динамиката на анаеробните хетеротрофи наподобява тази на АH.
След инхибирането им между 72 и 120 час, следва обилно увеличаване на броя на
анаеробите на 192 час. И за двете групи микроорганизми най-големият брой е установен за
варианта с добавяне само на живак. Това вероятно се дължи на голямо увеличение в броя
на живак резистентни микроорганизми, за сметка на отмиране на чувствителни към тежкия
метал такива. Намаляването на разнообразието и увеличаването на плътността на
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популацията е вероятният механизъм, използван от АnH за преодоляване на стресовата
ситуация.
Пикът в количеството на род Pseudomonas във вариантите с живак и фенол, добавени
поотделно, е още на 24-ти час (фиг.13 в). Анаеробните и аеробните хетеротрофи във
варианта с добавяне на живак изпреварваха като количество контролата едва на 192-ри час.
Това показва, че бактериите от род Pseudomonas се адаптират 168 часа по-рано от АH и АnH.
Докато в системата само с добавяне на фенол АH и АnH надвишават количествено
контролата чак на 336 ти час, то за същия вариант р. Pseudomonas го прави още на 24 час т.е.
312 часа по-рано. Това отново показва тяхната бърза адаптируемост и пластичност на
метаболизма, позволяваща максимална численост в присъствие на токсични съединения
като живак и фенол.
При р. Acinetobacter периодът на адаптация продължава по-дълго и може да се каже,
че влиянието на живака върху този род е по-силно отколкото при р. Pseudomonas (фиг.13 г).
Компенсаторната реакция към живака на бактериите от род Acinetobacter е изместена на
264 час, където броят на микроорганизмите във варианта с живак е по-голям от този в
контролния вариант.
Сулфат-редуциращите бактерии (SR) са облигатни анаероби и основни участници в
разграждането на органичните субстрати на дъното на водните и седиментните слоеве на
язовирите. Инхибиращо влияние на живака върху количеството на SR се открива само на 264
час на процеса (фиг. 14 а). Като строги анаероби тяхната плътност и в четирите варианта е
по-голяма след 192 час, което потвърждава, че тогава условията на средата са
преобладаващо анаеробни. Комбинацията от живак и фенол забавя увеличаването на
плътността на микроорганизмите 2 пъти на 264 час, а на същия час присъствието само на
живак намалява тяхната численост с 4,5 пъти.
Денитрифициращите микроорганизми не се развиват преимуществено в ранната фаза
на процеса, тъй като кислородът в средата не е изчерпан (фиг.14 б). Едва след
преминаването към анокси/анаеробни условия, денитрификаторите започват да взимат
активно участие в процеса на елиминиране на нитратите. Денитрифициращите бактерии
(ДН) в трите варианта с добавка на моделен замърсител имат голямо увеличение на
плътността на 120 час, като най-голямо е за варианта с живак и фенол, а най-малко за
варианта само с добавяне на живак.
От фигурата 14 в) се вижда, че нитрифициращите бактерии във варианта с добавен Hg
са в по-голяма степен инхибирани, сравнени с другите два варианта. Като обща тенденция
за този вариант е намаляването на нитрифициращите микроорганизми от началото към края
на процеса. На 264-ти час във варианта само с добавяне на фенол и в този с комбинацията
Hg + Ph нитрификаторите са с по-голям брой от тези в контролата. На 336-ти час във всички
варианти тяхното количество едва се регистрира. Тази група бактерии са облигатни аероби
и ниската им численост в края на процеса е напълно закономерна, свързана с изчерпването
на кислорода.
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Фигура 13. Динамика на количеството на AH, AnH, Ps., Ас.(а,б,в,г), в трите варианта на моделния
процес:
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Фигура 14. Динамика на количеството на SR, ДН и НБ (а,б,в) в трите варианта на моделния
процес

Разгледаните микробни групи са ключови реализатори на трансформационните
процеси протичащи в седиментите на микроязовирите преди ВЕЦ-овете. Те представляват
възлови индикатори за структурата и функционирането на микробните съобщества в
седиментите. Друг такъв ключов индикатор за трансформационните процеси в седиментите
са ензимните активности. Поради полиензимната си природа, която позволява гъвкава
адаптация към нови и различни условия на средата, микроорганизмите дават бърз отговор
на промени в количеството на органиката, но по-бързо реагират чрез промяна в нивото на
ензимните си активности, отколкото чрез промяна на броя клетки. Само метаболитният,
биохимичен отговор на съществуващата микробна популация към промените във вида и
количеството на органичния субстрат би бил почти незабавен.
Утвърдена е индикаторната роля на нитратредуктазата за процесите на
денитрификация, на фосфатазната активност като индикатор за количеството на
микроорганизмите в планктонните и седиментните съобщества (Matavuly et al. 1990), на
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дехидрогеназна активност като индикатор за общото метаболитно състояние на
биологичните системи (Altman, 1976; Topalova, 2001). Ензимологичният подход в
индикацията и контрола все повече се утвърждава като надежден и интелигентен
механизъм за управление на пречиствателните процеси, който разкрива възможности за
вътрешен и фин контрол (Топалова, 2009). На това е поставен акцентът в следващата част от
дисертационния труд.
5.4.3

Динамика на ензимологичните показатели в хода на моделния процес

Развитието на биологичния контрол позволи използването на широк кръг
функционални параметри на работещите биологични системи. Едни от най-често
използваните функционални показатели са активностите на ензимите. Те са ключови за
скоростта и механизмите на катализираните от тях трансформационните процеси,
протичащи в седименти. Ензимните активности са основното стъпало, на база на което се
изграждат стратегиите за контрол и алгоритмите за биоуправление. По тази причина в
моделирания процес те са основните параметри за индикация и контрол.
Направените ензимологични анализи показват, че най-чувствителни към живак и
фенол са нитрат-редуктазните и аеробните дехидрогеназни ензимни активности (фиг. 15 а и
в). Фофатазите и дехидрогеназите по-слабо се влияят от внесените в системата живак и
фенол (фиг.15 б и г). Това има важно значение за управлението на риска при
трансформационните процеси, протичащи в седименти. При натоварване на седиментите с
ксенобиотици като живак и фенол, първи ще се инхибират нитрат-редуктазните ензимни
активности, което от своя страна ще доведе до натрупване на нитратни и нитритни йони.
Инхибирането на СДА би довело до натрупване на органика (по-бавното и разграждане)
предизвикано от инхибиране на окислителни процеси на органичните съединения в
седиментите.

а)

б)

г)

в)

Фиг. 15 Динамика на a) НРА, б) ИФА, в) аеробна СДА и г) анаеробна СДА в трите варианта на
моделния процес
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5.4.4

Ефект на Hg и фенола върху функционалната микробна структура и скоростта на
трансформация на биогенните елементи в хода на моделен процес симулиращ
процесите протичащи в яз. Лакатник

За да е възможно биоуправлението на трансформационните процеси в седименти е
необходимо да се намери какво е въздействието на Hg и фенола върху тях. По тази причина
е търсен ефектът на ксенобиотичните замърсители – живак и фенол, от една страна върху
главните реализатори на трансформационните процеси – микроорганизмите, а от друга
върху скоростта на трансформация на биогенните елементи. Ефектът на живака и фенола е
оценяван в трите фази на анокси- анаеробния трансформационен процес – ранна фаза
/между 24-72час/, средна фаза /120-192 час/ и късна фаза /264-336 час/. Тези фази се
свързват от една страна с екологичната специфика на анокси-анаеробния процес, а от друга
с времето на въздействие на Hg и фенола върху микробната структура и скоростта на
трансформационните процеси на биогенните елементи.
Обобщени данни за ефекта на Hg са представени на фиг.16 (a). При анализа на
фигурата се открояват редица зависимости. През ранната фаза под въздействието на Hg се
увеличава забележимо количеството на аеробните, анаеробните хетеротрофи, бактериите
от род Pseudomonas, както и това на фосфатите. В същото време скоростта на трансформация
на органиката, изразена като ООВ и ХПК се инхибира. Скоростта на трансформация на
нитрити, нитрати също се подтиска в тази ранна фаза. Всичко това се свързва с ориентацията
на микроорганизмите към други електронни акцептори в условията на изчерпване на
кислорода и снижаване на редокс потенциала. Ориентацията на микробното снабдяване с
енергия и нейното интензивно изразходване за увеличаване на количеството на определени
микробни групи е свързано и със стимулиране на скоростта на трансформация на фосфатите
– основен фактор за формиране и изразходване на АТФ-пула.
През средната фаза на процеса слабо инхибирани са представителите само на
р.Acinetobacter, като добре се вижда голямото увеличаване на плътността на р. Pseudomonas
в сравнение с другите изследвани микроорганизми. Голямото процентно увеличение на
представителите на р.Pseusomonas под действие на живака, може да се обясни отново със
способността на тези микроорганизми да използват алтернативни пътища за снабдяване с
енергия, както и със заемане на свободни микрониши при подтискане растежа на
останалите микробни групи. През средната фаза на процеса скоростта на трансформация на
биогенните елементи, изразена като амониеви йони, нитрити, нитрати и ООВ се инхибира.
Живакът не оказва инхибиращо влияние само върху трансформацията на органика,
измерена като ХПК и върху трансформациите на фосфатите. Подтискането на
трансформацията на биогенните елементи под действието на тежкия метал се регистрира и
за късната фаза. През последната фаза на процеса Hg има силен инхибиращ ефект за
трансформационните процеси на ООВ, нитрати и по-слабо изразен такъв за
трансформацията на амониеви йони, нитрити и фосфати. През късната фаза на процеса
количеството на АH, АnH и ДН се увеличава видимо под действие на Hg, докато
повлияването върху р.Pseusomonas и р.Acinetobacter е вече отрицателно. Количеството на
SR бактерии се увеличава слабо в присъствието на живак в тази фаза.
Обобщени данни за ефекта на фенола са представени на фиг. 16 (б). Присъствието на
фенол в системата седимент/вода има по-слаб (инхибиращ и стимулиращ) ефект върху
изследваните показатели в сравнение с живака. В ранната фаза, под въздействие на
ароматното съединение, от изследваните групи микроорганизми намаляват единствено
АnH. В тази фаза фенолът има отрицателен, нулев или слабо стимулиращ ефект за
анаеробите (АnH, ДН, SR). Най-вероятна причина е присъствието на кислорд в системата по
това време (това е началната фаза и броят на анаеробите тук по принцип е по-малък). За
останалите аеробни микроорганизми стимулиращото влияние на фенола в тази начална
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фаза е между 150 – 190 %. Ароматната структура има инхибиращ ефект върху скоростта на
трансформация на амониеви, нитратни йони, ХПК, ООВ и стимулиращ върху
трансформацията на нитрити и фосфати. И за трите фази на процеса действието на фенола е
силно стимулиращо за трансформацията на фосфатите. В средната фаза на процеса
отрицателно се повлияват отново анаеробите (АnH, SR) и скоростта на трансформация на
амониеви йони. В късната фаза влиянието на фенола е стимулиращо за всички групи
микроорганизми, най-много за АH. Трансформацията на биогенните елементи се инхибира
слабо през последната фаза, a за фосфатите и нитратите, ароматното съединение има висок
положителен ефект (250 – 270 %). От всички изследвани показатели само скоростта на
трансформация на амониевите йони през всички фази на моделния процес е инхибирана от
присъствието на ароматното съединение. Това може да се дължи на факта, че окислението
на амоняка, както и активността на амоняк-окисляващи (нитрифициращите) бактерии се
инхибират в присъствие на фенол поради взаимодействие му с ензима амоняк
монооксигеназа (Lauchnor and Semprini, 2013).
Комбинираният ефект на живака и фенола върху микробното съобщество в системата
седимент/вода и върху скоростта на трансформационните процеси е почти еднакъв в трите
фази на моделния процес (фиг. 16 в). Единствените инхибирани групи микроорганизми са
през средната фаза – SR и Ac. Същите две групи са инибирани и при действието само на Hg.
Доказаното увеличаване на плътността на микроорганизмите при действие само на живака,
се регистрира и при комбинираното действието на живака и фенола. През ранната фаза найголям положителен ефект комбинацията от замърсители Hg + Ph има върху количеството на
род Pseudomonas. Това отново доказва установеното от Топалова и Петрова бързо
адаптиране на рода и ключовата му позиция в разпределяне токсичното влияние на
ксенобиотиците (Topalova and Petrova, 1995). За трите фази на процеса е регистриран силен
инхибиращ ефект на живака и фенола върху скоростта на трансформация на органиката,
изразена като ХПК. Подтискането на скоростта на снижаване на ХПК вероятно се дължи на
инхибиращото действие на живака върху биодеградацията на фенола. През средната и
късната фаза ефектът върху изменението на всички химични показатели също е
отрицателен.
От направените разсъждения се установява, че присъствието на Hg в системата, сам
или в комбинация с фенол, води до по-голямо стимулиране на плътността на микробните
групи и по-голямо инхибиране на скоростта на трансформация на биогенните елементи,
отколкото присъствието само на фенол.
Изчисленият ефект на живака и фенола върху функционалната микробна структура и
скоростта на трансформация на биогенните елементи позволи създаването на алгоритми за
управление на рисковото влияние на живака и фенола върху трансформацията на
биогенните елементи в системата седименти/вода.
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Фигура 16 Ефект на живака (а), фенола (б) и тяхното комбинирано действие (в) върху
функционалната микробна структура и скоростта на трансформация на биогенните
елементи в % спрямо контролата в ранна, средна и късна фаза на 336 часов анаеробен
процес в системата вода/седименти
5.4.5

Алгоритми за управление на рисковото влияние на живака и фенола върху
трансформацията на биогенните елементи в системата седименти/вода

Внасянето на живак в системата седимент/вода инхибира скоростта на трансформация
на органиката и през трите фази на процеса (фиг.17). През първата фаза това инхибиране е
за всички изследвани компоненти на трансформационните процеси, без трансформацията
на фосфатите. Следващата фаза (средната) се отличава с най-малък брой отрицателно
повлияни скорости на трансформация (тези на ООВ, NH4+ и NO3-). С напредване на
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симулирания процес (третата фаза) живакът влияе инхибиращо на всички изследвани
компоненти на трансформацията на биогенни елементи, като показателите с по-значим
подтискащ ефект на Hg са отбелязани в алгоритмите. Разглеждано по фази, инхибиращото
влияние на живака е много по-малко върху количеството на микробните групи.
Стимулиращото влияние на тежкия метал за микроорганизмите е много по-голямо от
инхибиращото и се установява за всички фази на процеса. Това води до извода, че в
присъствието на живак в изучаваните концентрации в седиментите, трансформационните
процеси на органика се инхибират, а микробните групи компенсаторно увеличават
количествено си с цел преодоляване токсичното влияне на живака.

Фигура 17 Алгоритми за управление на рисковото влияние на живака върху
трансформацията на биогенните елементи в системата седименти/вода
Добавянето на 200 mg/l фенол в системата седимент/вода инхибира по-малко
биотрансформационните процеси в сравнение с добавения Hg (фиг.18). Инхибиращото
действие на ароматното съединение отслабва с течение на процеса, което се дължи на
неговото разграждане и намаляване на концентрацията му. В началната фаза отрицателно
повлияните параметри са ХПК и NO3-, а изменените в положителна насока - АH, Ps, Ac, PO43-.
В средната фаза присъствието на фенол подтиска само скоростта на трансформация на
амониеви йони. За късната фаза фенолът влияе стимулиращо за повечето микробни групи,
както и за трансформацията на NO3-, PO43-. Инхибирана е единствено скоростта на
трансформация на ООВ. За останалите микробиологични и химични показатели
повлияването от фенола е незначително през тази късна фаза. Причината за това са пониските концентрации на фенол в края на процеса и адаптирането на микробните групи към
тях.
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Фигура 18 Алгоритъм за управление на рисковото влияние на фенола върху
трансформацията на биогенните елементи в системата седименти/вода
Внасянето на живак и фенол в системата седимент/вода инхибира скоростта на
трансформация на органиката и през трите фази на процеса (фиг. 19). В началната фаза се
инхибира скоростта на трансформация на ХПК, NO2- и PO43-, докато през следващите две
фази отрицателният ефект е и за останалите химични параметри. Подобно на действието
само на живака и тук всички групи микроорганизми увеличават количеството си под
влиянието на Hg + Ph. В късната фаза на процеса комбинацията Hg + Ph влияе стимулиращо
на пет от шестте изследвани микробни групи. Това насочва към извода, че при замърсяване
с Hg, една от първите реакции на микробните съобщества ще е увеличаване на тяхната
плътност. Това от една страна ще доведе до по-равномерно разпределение на токсичното
съединение и по-адекватна реакция за преодоляване на стресовата ситуация за следващите
трофични нива. От друга страна обаче по-големият брой микроорганизми може да
предизвика вторично замърсяване на системата седимент/вода. До коя от двете
възможности ще се стигне зависи от концентрацията на Hg в системата и адаптацията на
микробните съобщества.

Фигура 19 Алгоритъм за управление на рисковото влияние на живака и фенола върху
трансформацията на биогенните елементи в системата седименти/вода
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Изведените в този раздел алгоритми с математически и графични зависимости, както
и предложените такива с фигури са механизми, които могат да се използват за управление
на рискови ситуации – увеличено акумулиране или взривно замърсяване с живак, фенол или
комбинацията Hg + Ph. Както стана ясно от предишните раздели на този дисертационен труд
това са реално идентифицирани in situ и потенциални рискови замърсители в седиментите
на язовирите от каскада „Среден Искър“. По този начин изведените алгоритми директно се
насочват към решаване на рискови екологични проблеми.
Мерки за управление на рисковите екологични фактори, отправени към каскада
„Среден Искър” и фирмата „ВЕЦ Своге“ АД
Въз основа на резултатите от тригодишните изследвания и моделния процес
проведени в участъка на каскада „Среден Искър“, могат да се направят следните
препоръки към „ВЕЦ Своге“ АД и МОСВ.
1. Да продължи професионалното и контролирано изнасяне на наноси при ВЕЦ-овете с
цел регулирането на акумулацията на тежки метали, органика и различни групи
микроорганизми в язовирните седименти.
2. Особено внимание да се обърне на проследяване на динамиката на концентрациите
на тежките метали в речните седименти и в седиментите на функциониращите ВЕЦове. При възможност да се изследват водите на завирените участъци преди ВЕЦовете за съдържание на тежки метали.
3. Да се ограничи постъпващото органично и токсично замърсяване на речния участък
откъм гр. Своге, като се направи предложение към община Своге и МОСВ за
изграждане на пречиствателни съоръжения.
4. Тъй като вече има достатъчно данни, да се запознае МОСВ, обществеността и другите
интересуващи се от ВЕЦ-овете и зелена енергия институции с резултатите от
мониторинговата програма. Да се популяризират добрите бизнес, инвестиционни и
екологични практики с цел тяхното утвърждаване и разпространение и при други
подобни обекти.
5. Търсене на инвеститори за разработване на биоремедиационни технологии
съобразени със спецификата на язовирните седименти (съдържанието на тежки
метали и органика).
6. Моделът на мониторинговата програма да се популяризира с цел прилагане и в
други малки ВЕЦ-ове (в България те са около 200), като подходящ модел за контрол
на технологично регулирани речни участъци.

6

Обобщение

В този дисертационнен труд е акцентирано върху ключовите елементи на
биоуправлението на технологично модифицираните хидроекосистеми – индикатори,
индикаторни връзки за ефективен и ефикасен контрол и алгоритми за регулиране и
управление на най-важните рискови фактори.
Изследванията са направени в три последователни години - 2010, 2011 и 2012 г.
реализирани са общо 12 теренни експедиции / 6 по поречието на реката и 6 в язовирите при
малките ВЕЦ-ове/, обработени са около 235 водни и седиментни проби като са направени
повече от 5600 анализа — физични на терен, химични, микробиологични, ензимологични,
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микроскопски, сканиращо-електронно микроскопски в лаборатория. Определени са
масивен обем показатели - ХПК, общ въглерод и органичен въглерод, нитрити, нитрати,
амониеви йони, разтворени, неразтворени и общи суспендирани вещества, разтворен
кислород, кислородно насищане, pH, количество на ключовите функционални групи
микроорганизми, осъществяващи трансформационните процеси, концентрация на тежките
метали в седиментите, сумарни дехидрогеназни, фосфатазни и нитратредуктазни
активности. Всички тези показатели дават стабилна основа за направените връзки,
избраните индикатори и предложените алгоритми. В моделните експерименти
допълнително са измервани и кинетичните показатели, скорост и ефективност на
критичните трансформационни процеси. Всички резултати са обработени статистически по
адекватни за дадения раздел статистически методи със съвременни информационни
продукти.
Приложен е интердисциплинарен подход и са получени следните по важни резултати:
1. В тригодишен период в хода на строежа и пускане на експлоатация на три от деветте
малки ВЕЦ-а са получени мониторингови резултати за ключови параметри на
самопречиствателните процеси, протичащи във водите и седиментите на реката и
язовирите в участъка на каскада „Среден Искър“. Получените резултати носят
информация за динамичната оценка във времето и пространството на физични и
химични параметри, концентрацията на биогенните елементи и замърсителите с
токсичен характер. Надграждащо са получени резултати за паралелното изменение на
функционалната структура на микробните съобщества и количествата на ключовите за
самопречиствателните процеси микробни групи. Паралелно със структурата и
моментните състояния на физичните параметри са анализирани и ензимните активности
като динамични функционални показатели за скоростта и мащабите на
трансформационните процеси. Получените резултати за сумарната дехидрогеназна,
фосфатазната и нитратредуктазната ензимни активности оценяват самопречиствателния
потенциал на водите и седиментите като моментно измерение и в перспектива, като
възможност за изменение на процесите. Важен резултат е изследването на градиента на
трансформационните процеси в дълбочина на микроязовирите и доказаната
полимиктичност.
2. Идентификацията на ключовите параметри на самопречиствателните процеси,
протичащи във водите и седиментите на реката и язовирите позволи намирането на
важни корелативни връзки между тях. Те могат да служат за бърз (ефективен) и евтин
(ефикасен) контрол на трансформационните процеси.
3. След идентификацията на ключовите параметри и намирането на корелативни връзки
бяха потърсени и по-сложни математически зависимости, позволяващи биоуправление
на трансформационните процеси в критични ситуации (като описаната през 2011 г.).
С тази цел бе моделиран анокси–анаеробен пречиствателен процес с моделна вода и
седименти от завиряването на ВЕЦ Лакатник в присъствие на живак и фенол. Получените
резултати от аналоговото моделиране са основа за алгоритми за биоуправление на
рисковите фактори - евентуална акумулация на живак, други тежки метали и органични
ксенобиотици. Приложими са данните за самостоятелното повлияване на скоростта на
различните трансформационни процеси от живака, от фенола и съвместното повлияване на
същите процеси от комбинацията живак + фенол. Друг значим момент в резултатите от
моделирането е, че се подлага на изследване границата вода/седименти в язовирите и се
анализират трансформационни процеси в гранични и преходни състояния: 1/ в ранна, в
средна и в късна фаза на изчерпване на концентрационните градиенти на биогенните
елементи и развитие на микробните съобщества и ензимологичната сукцесия; 2/ в
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преходните състояния на изчерпване на кислорода и преминаване на процесите от аеробни
през анокси в анаеробни, 3/ при смяната на концентрационните градиенти на електронните
акцептори и при изменение на скоростта на генерирането и изразходването на
енергетичните запаси в екосистемата.
В тази дисертация интегралното изучаване на метаболизма на екосистемите
(продължение на разработките на екипа) е надградено с изучаването му за технологизирана
екосистема и в условия на повлияване с рисковата комбинация замърсители тежки метали
+ органични ксенобиотици. Надграждането е и в още една насока - извеждане не само на
словесни, но и на математически и графични алгоритми за контрол и управление.
В тази разработка беше доразвита идеята за създаване на мостове между различни
направления в приложната хидробиология за интегрално решаване на рискови проблеми
чрез биоуправление:
•
Мостове между технологии, адаптационни механизми, алгоритми за
управление на риска;
•
Мостове между технологии, химични, ензимологични, микробиологични,
молекулярни механизми;
•
Мостове между научно-изследователски постижения и приложения в
практиката за решаване на екологични проблеми;
•
Мостове между индикация (индикаторни връзки), биоконтрол и реално
водопречистване и управление;
•
Мост между пречистване и самопречистване
Последната връзка между пречистване и самопречистване е коментирана в
дисертацията макар и не назовавана по този начин. Многократно беше споменавано, че
язовирите преди малките ВЕЦ-ове задържат големи количества седименти съдържащи
органични и ксенобиотични съединения. Реално ВЕЦ-овете работят като изкуствено
изградени пречиствателни съоръжения на принципа анаеробно/аеробно редуване на
процесите. В натрупващите се седименти в язовирите протичат интензивни анаеробни
процеси, а веднага след тях следва интензивно аериране при преминаването на водата през
преливника и клапите и попадането и отново в коритото на река Искър.
Сред разнообразните проблеми и решения разисквани в този труд, за бъдещи
разработки остава да се изясни обвързаността на водните количества със скоростта на
трансформационните процеси, което е един сложен въпрос, изискващ конкретно
инженерно решение.
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7

Изводи и приноси
Относно in situ трансформационните процеси:

7.1.1. Трансформационните процеси в река Искър, в участъка на каскада „Среден Искър“,
се развиват в посока подобрение на ключови елементите за оценка на екосистемата
във времето и пространството по течението на реката: Кислородното насищане в
реката се повишава с около 24 % от 2010 към 2012. Органиката, изразена като ХПК и
НРВ, се понижава съответно с около 4 и 13 mg/l от 2010 към 2012 година, а
разтвореният кислород, макар да флуктуира, се увеличава за изследваните години с
около 2 mg/l по течението на речния участък;
7.1.2. Процесите на минерализация на лесно разградимите органични замърсители се
задълбочават, което се доказва от повишението на NO3- и намаляването на PO43- mg/l
по течението на реката. Плътността на микробните съобщества в изследвания речен
участък е висока, което подсигурява висок самопречиствателен потенциал.
7.1.3. Трансформацията на амониеви йони от 2010 г. към 2012 г. показва намаляване по
течението на речните станции с около 32 % и натрупване в язовирите по поречието
приблизително с 44 %. По всяка вероятност влияят два фактора: задържане на
амониеви йони в микроязовирите и/или увеличаване на анаеробните
трансформационни процеси в седиментите им.
7.1.4. Като цяло и през двата сезона на трите изследвани години, трансформацията на
различните форми на биогенните елементи (NH4+, NO3-, NO2-,PO43-), както и тази на
ХПК, НРВ, РВ, ОСТ във водите на язовирите е сходна с тази в станциите по речното
течение. Това потвърждава, че водите в язовирите на ВЕЦ-овете са динамична
система, подобна по химични характеристики с тази в реката.
7.1.5. Ключови показатели за оценка на трансформационните процеси в седиментите са
концентрацията на тежките метали, микроорганизмите и ензимите активности.
Динамиката на тежките метали (Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, As) в рамките на десетгодишен
период, показа значително намаляване на концентрациите им в речните и езерни
седименти. Изключения са Hg (2011) и Cr (2012).
7.1.6. Количеството на ключовите микробни групи в седиментите на язовирите е
достатъчно високо (най-вече през 2011 г) и създава подходяща основа за реализация
на трансформационните процеси. Това се потвърждава и от високите активности на
СДА, ИФА, НРА, чиито стойности отново са по-високи през 2011 г.
7.1.7. От линейните корелативни връзки, като най-значими за контрола и управлението се
утвърдиха: ХПК/EB, AH (LR2 = 0,53 и 0,78), PO43-/Ps., AnH (LR2 = 0,95), ОСТ/Ps., AnH (LR2 =
0,72 и 0,95), СДА/Ps. (LR2 = 0,99) и НРА/ЕB (LR2 = 0,90). Те утвърждават, че ключова част
в микробния сегмент с най-висок относителен дял в трансформационните процеси,
са микроорганизмите от род Pseudomonas.
Относно алгоритмите за контрол и управление:
7.2.1. Присъствието на Hg в системата седимент/вода в концентрации от 0,6 mg/kg оказва
инхибиращ ефект върху: елиминирането на фенол; скоростта на фенолна
биодеградация; трансформацията на всички изследвани форми на биогенни
елементи.
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7.2.2. Живакът в системата седимент/вода има най-значим инхибиращ ефект върху
трансформацията на азот и въглерод – съдържащата органика, от 31 до 250 %.
Токсичният
метал в изследваните концентрациисе трайно уврежда
биодеградационния потенциал.
7.2.3. Живакът в системата седимент/вода предизвиква бърза адаптация на
микроорганизмите от род Pseudomonas - 168 часа по-бърза от тази на АH и АnH. Найвисок е инхибиращият ефект на живака върху количеството на род Acinetobacter с
около 43 %, но той не инхибира трайно количеството на другите изследвани
микробни групи /Ps, AH, AnH, SR, ДН,/.
7.2.4. Фенолът има стимулиращ ефект при SR бактерии, както и при ЕВ и ДН, за
преодоляване токсичното влияние на тежкия метал. Най-силно стимулирани от
фенола са AH (средно около 164 %) и Ps. (с около 90 %).
7.2.5. Фенолът като замърсител в системата седимент/вода инхибира по-малко
трансформационните процеси на въглерод и азот съдържащата органика, като
инхибиращото действие намалява в хода на адаптацията на системата.
7.2.6. Най-чувствителна към комбинацията от живак и фенол е нитрат-редуктазната
активност с най-силно инхибиране - до 96 %. Фосфатазите и тоталната
дехидрогеназна активност по-слабо се повлияват от внесените в системата Hg и
фенол – съответно с 3-10 % инихибиране за фосфатазите и 9 - 79 % за
дехидрогеназите.
7.2.7. Съвместното действие на живак и фенол, като рискови замърсители, има по-голямо
инхибиращо
влияние
върху
трансформационните
процеси,
отколкото
самостоятелното присъствие на всеки един от тях. Този факт засяга в най-висока
степен трансформацията на органика (изразена като ХПК) с около 300% инхибиране
и трансформацията на фосфати т.е. генерирането на енергия с около 130 %
инхибиране.
7.3.

Изведените корелативни връзки и алгоритми в аналоговото моделиране могат да се
използват за контрол, прогнозиране и управление на скоростта на
трансформационните процеси, както и за управление на тези най-вероятни рискови
фактори в седиментите на язовирите на каскадата „Среден Искър”, като критични
зони на акумулация на органични и неорганични замърсители. Същите могат да се
използват и при по-нататъшна биоремедиационна програма, както и при различни
действия за смекчаване на риска при функциониране на каскадата.
Приноси на дисертацията

7.4.1

Приноси с оригинален характер

1. Извършена е комплексна оценка на води и седименти в участък на р. Искър, в района
на каскада „Среден Искър“, по физични, химични, микробиологични, ензимологични
показатели за тригодишен период.
2. Намерени са корелативни връзки между ключови параметри на
трансформационните процеси протичащи in situ и ex situ в язовирите от каскада
„Среден Искър“ с потенциал за целева и експресна индикация.
3. За пръв път е моделиран процес, който оценява ефектът на живака и фенола
самостоятелно и в комбинация, върху трансформационните процеси в язовирни
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седименти. Създадени са алгоритми за биоуправление на трансформационните
процеси в седименти при рисковото влияние на живака и фенола.
7.4.2

Приноси с потвърдителен характер

4. Потвърдена е ключовата роля на седиментите като главна зона за протичане на
трансформационните процеси в седиментите на река Искър и язовирите при
новопостроените ВЕЦ-ове.
5. Потвърдена е ролята на микроорганизмите от род Pseudomonas и техните ензимни
активности като първи и главни биологични фактори в трансформацията на
ксенобиотичните съединения в седиментите.
6. Потвърдени са ключови факти, вече регистрирани от екипа реализиращ
мониторинговата програма в предходни години:
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•

Голямата част от органичната материя във водите е в разтворено състояние и може
лесно и бързо да се включва в самопречиствателните биодеградационни процеси.

•

Водите и седиментите на микроязовирите при ВЕЦ-овете са динамична система,
която при поройни дъждове, наводнения, изпускане на седиментите по течението,
се смесват и взаимодействат по различни начини.

•

Рисковите фактори (тежки метали, органично натоварване, задържане на седименти в
микроязовирите на ВЕЦ-овете) превръщат каскада „Среден Искър“ в критична точка.

•

Действените мониторингови програми при строежа и експлоатацията на ВЕЦ-овете са
необходими и играят ролята на ключов контролиращ екосистемата механизъм.
Компетентното им прилагане допринася за устойчивото ползване и управляване на водните
ресурси.

Участия в научни проекти
Научни проекти имащи отношение към дисертационния труд
1. „План за собствен мониторинг върху околната среда, екосистемата на р.Искър и
техническото състояние на съоръженията на каскада “Среден Искър” (2006-2016).
Спонсориран от „ВЕЦ Своге“, Ръководител: доц. Росица Николаева.
2. „Биоалгоритми за управление на самопречиствателния потенциал на седименти в
каскадата от ВЕЦ-ове „Среден Искър” (2013). Спонсориран от Фонд Научни
изследвания на СУ/Проект №48/, ръководител: доц. Ивайло Иванов.
3. „Екологично моделиране на водопречиствателните процеси в критични зони от
горното поречие на р. Искър” (2008-2012) Спонсориран от МОМН / № на проект
ДO02-294/ ръководител на проекта: проф. Дбн Яна Топалова.
Други научни проекти
4. „Докторантска академия по стопански и управленски науки /ДАСУН/" (2013 – 2014)
Спонсориран от МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект на Стопански факултет, ръководител: доц. д-р Александър Николов.
5. „Иновативни еко-подходи за
пречистване
на
отпадъчни води от
млекопреработвателната промишленост” (2011-2015). Спонсориран от МОМН /№ на
проект ДМУ 03/56, ръководител на проекта: гл. ас. Ирина Шнайдер.
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Науични публикации

Статии в международни списания с импакт фактор
1. Lincheva S., Todorova Y., Topalova Y. (2014) Long Тerm Assessment of Self-purification
Potential of Technologically Мanaged Еcosystem: the Middle Iskar Cascade. Biotechnology
& Biotechnological Equipment, 28 (4), pp.455 – 462, (IF = 0.622).
2. Lincheva S., Schneider I.,Daskalova E, Topalova Y. (2014) Modeling of Risk Effect of
Mercury on Nutrient Transformation in the Lake Sediments. Biotechnology &
Biotechnological Equipment, 28 (4), pp.650 – 658, (IF = 0.622).
3. Lincheva S., Schneider I., Topalova Y (2013) Dynamics of the Functional Structure of the
Sediment Microflora During the Model Process of Phenol Biodegradation, Bulgarian
Journal of Agricultural Science,19 (2), pp.139–142,( IF = 0.14).
Статии в български списания без импакт фактор
1. Lincheva S., Todorova Y., Kenderov L., Topalova Y. (2012). Assessment of the Purification
Potential of the Iskar River in Region of the “Middle Iskar” Cascade During the High Flow
Season of the Year 2010/2011. Ecological Engineering and Environment Protection, No 1,
pp.26-34.
Участия в научни конференции
1. Lincheva S., Todorova Y., Kenderov L., Topalova Y. (2011). Assessment of the Purification
Potential of the Iskar River in Region of the “Middle Iskar” Cascade During the High Flow
Season of the Year 2010/2011. Втора национална конференция ”Екологично
инженерство и опазване на околната среда“, Presentation.
2. Lincheva S., Kenderov L., Schneider I., Yotinov I., Topalova Y. (2012) Influence of
Exploitation of Hydroelectric Power Plants Lakatnik and Svrazhen on Self-purification
Potential of Iskar River in 2011 Year. International Conference Ecology – Interdisciplinary
Science and Practice, Poster.
3. Lincheva S., Schneider I, Topalova Y. (2012) Dynamics of the Functional Structure of the
Sediment Microflora During the Model Process of Phenol Biodegradation. Младежка
научна конференция “Климентови дни”, Постер.
4. Lincheva S., Todorova Y., Topalova Y. (2013) Long Тerm Assessment of Self-purification
Potential of Technologically Мanaged Еcosystem: the Middle Iskar Cascade. Младежка
научна конференция “Климентови дни”, Постер.
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