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I Увод 

Химията на околната среда е онзи раздел от науката химия, който 

идентифицира и измерва въздействията върху околната среда. Нейните 

цел и задачи са свързани с намиране на решение на съществуващите 

проблеми и предотвратяване на възможни такива. Важен нейн аспект е 

използването както на различни инструментални методи за анализ, така 

и прилагането на методите на математическата и компютърна химия. 

Освен на проблеми, свързани със специфични научни хипотези, химията 

на околната среда се посвещава и на такива, свързани с общественото и 

икономическо развитие. Разбирането на тази многообразност позволява 

сътрудничеството с множество други научни области като физика на 

околната среда, биология, екология, медицина. Трябва да се отбележи, 

че приносът на химията на околната среда за подобряване качеството на 

човешкия живот и на цивилизационното развитие е значителен. 

Обектите, които химията на околната среда изследва са сложни 

многопараметрични системи, каквито са литосферата, хидросферата и 

атмосферата, което налага прилагането на многовариационни методи за 

анализ. Подходите, които целят интелигентно интерпретиране на 

аналитичните данни са обект на направлението в аналитичната химия, 

наречено хемометрия. 

Хемометрията използва методите на класическата и 

многовариационната статистика за да класифицира, моделира и 

интерпретира данни от многопараметрични системи. Този подход може 

да се нарече и „интелигентен анализ на данни“, тъй като в крайна сметка 

осигурява моделирането на изучаваните обекти с цел прогнозиране, 

обобщения, решаване на проблеми и вземане на подходящи решения 

при един или друг технологичен, екологичен, икономически или 

социален казус. Когато хемометрията се прилага в науките за околната 

среда, обикновено се говори „екометрия“. 
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II Цел на дисертационния труд 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се направи оценка на 

въздействието на природни и антропогенни фактори върху качеството 

на някои характерни обекти от околната среда (аерозоли, повърхностни 

води), описани чрез набор аналитични и екотоксикологични индикатори, 

чрез многовариационни статистически подходи. 

За изпълнение на поставената цел бе необходимо да се разработят 

екометрични подходи за: 

1. Оценка на качеството на градски въздух на база размер на 

аерозолните фракции, химичен състав на аерозола и метеорологичните 

условия за конкретно рецепторно място. 

2. Оценка на въздействието върху повърхностни води на 

пречиствателни станции за отпадни води, използвайки химични, 

физикохимични и екотоксикологични показатели. 
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III Използвани методи 

1. Екометрични методи 

1.1. Кластерен анализ 

Кластерният анализ (KA) е метод за класифициране и 

интерпретиране на данни, получени при изучаване на комплексни по 

характера си системи. Целта на кластерирането е да открие и 

визуализира известна структурност в изследвания масив от данни, 

главно подобие между обектите на изследване и/или между 

променливите, които ги характеризират. Това причислява кластерния 

анализ към групата методи, чиято техника позволява създаване на 

образци без предварителна информация за анализираната система. 

Провеждането на кластерен анализ се състои в три етапа: 

- Стандартизация (нормиране) на входните данни; 

- Определяне на подобието (разстоянието) между обектите/ 

променливите; 

- Свързване на обектите/променливите в групи на подобие (кластери) и 

тяхната визуализация (дендрограма) 

 

Чрез получената от кластерния анализ класификация на обектите и 

характеристиките при изследването на дадена сложна 

многопараметрична система могат да се изяснят редица въпроси, 

свързани със структурата на данните и факторите, които определят тази 

структура. 
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1.2. Анализ на главни компоненти 

Анализът на главни компоненти (АГК) е метод за редукция на 

входните променливи. Целта е да се открият и интерпретират латентните 

взаимни зависимости между характеристиките в масива от данни. 

Характеристиките, които са подобни, се обединяват и преобразуват в 

нови характеристики, наречени латентни фактори или главни 

компоненти. Освен да се открие структурата на данните, чрез АГК 

наборът от данни може да се моделира, компресира, класифицира  и 

визуализира върху равнина. 

Главната задача при АГК е разлагането на матрицата от данни X 

на две части: матрица на факторните резултати S и матрица на 

факторните тегла L. Това разлагане се осъществява на няколко стъпки: 

1) През пространство на обектите се прекарва нова ос, която да описва 

по-добре обектите, отколкото началните оси, т.е. остатъците (разлики 

между стойности по новите и стари оси) са най-малки, а вариациите в 

системата най-големи. Тази ос (променлива) се нарича първи „главен 

компонент“ или „латентен (скрит) фактор“ и често се означава като 

PC1. PC1 е линейна кобинация от старите оси, като всяка стара ос 

участва във формирането й с определени, различни по стойност, 

тегла. 

PC1 = l1.x1 + l2.x2 + … + lm.xm 

2) Въвежда се следващо направление в пространството (нов фактор, 

нова ос), което е перпендикулярно на първото. Този фактор се 

означава като PC2. По начина на описване на обектите, втората ос не 

е равностойна на първата. PC1 описва най-голяма част от вариацията 

на системата, а всяка следваща ос описва все по-малка. 

Теоретично, броят на нововъведените оси е равен на броя на старите 

оси, но на практика се избират по-малък брой нови оси. 
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3) Определянето на статистически значимите фактори е една от най-

трудните задачи при прилагането на АГК. Най-често прилаганите 

методи са два: да се използват толкова фактора, колкото да опишат 

преобладаващата част от дисперсията на данните, обикновено до 

90%; и да се използват само фактори, чиито собствени стойности (λi) 

са значими, т.е. λi>1. 

 

АГК дава възможност да се намали броят на характеристиките, 

описващи системата от m на f (f<m). Тази редукция на размерността е 

съпроводена с минимална загуба на информация, която се съдържа в 

матрицата Е (Фиг. 1): 

Фиг. 1 Разлагане на входната матрица Х на матрица на факторните 

резултати(S), матрица на фактоните тегла(L) и матрица на остатъците(E) 

X – входна матрица 

S – матрица на факторните резултати – съдържат новите координати на 

обектите в пространството на главните компоненти 

L – матрица на фактоните тегла – дефинира участието на всяка изходна 

характеристика във формирането на даден фактор чрез стойностите на т. 

нар. факторни тегла (l) 

E – матрица на остатъците – съдържа загубата на информация при 

редукцията на размерността 

Стойностите на факторните тегла на изходните характеристики за 

даден фактор са указание за неговата същност и природа. В екометрията 

идентифицирането на факторите дава възможност за откриване на 

реалните фактори, които оказват влияние на върху дадената екологична 

система. 
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2. HYSPLIT 

HYSPLIT (Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory) е 

цялостна система за изчисляване на въздушни траектории, както и на 

сложни процеси на транспорт и разсейване на въздушни маси в 

атмосферата. Най-честото приложение на HYSPLIT модела е 

изчисляването на обратни траектории, за да се определи произходът на 

въздушните маси и да се установи връзката между източник и рецептор 

на замърсяване, ако източникът не е в точката на измерване. 

Моделът може да се изпълни интерактивно на интернет 

страницата на HYSPLIT: http://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php като е 

необходимo да се зададат: 

- точните координати на рецептора (мястото на пробовземане) като се 

добавят 500 метра към надморската му височина; 

- библиотеката данни, която да се използва; 

- вид траектория и метод на вертикално движение; 

- дата и час; 

- броят на обратнатните траектории; 

- общ брой часове преди времето на пристигане на въздушните маси в 

дадената крайна точка. 

http://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php
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3. Екотоксикологични методи 

3.1. Microtox® 

Microtox® е система за ин витро анализ, която използва 

биолуминисцентна бактерия за откриване на токсични вещества във 

въздух, води, почви или седименти. Microtox® използва 

луминисциращата бактерия Vibrio fischeri, която се среща в природата. 

Vibrio fischeri е вид грам-отрицателна морска, непатогенна, 

луминисцираща бактерия, чувствителна към множество токсични 

вещества. Когато нараснат достатъчно, луминисциращите бактерии 

произвеждат светлина като вторичен продукт на клетъчното дишане. 

Microtox® е тест, който регистрира забавянето на метаболизма и се 

използва най-често за определяне на остра токсичност. 

Процедура за определяне на остра токсичност с Microtox®: 

- в кювета се поставят около 100 милиона бактерии, под формата на 

бактериална суспензия 

- измерва се емитираната светлина от тази контрола 

- бактерията се посява в различни по концентрации проби от 

изследваното вещество 

- измерва се отделената от бактериите светлина след определено време 

на контакт (5 – 30 минути) и резултатите се съпоставят с измененията 

в контролната проба 

- представя се графично логаритмичната зависимост между 

концентрацията (дозата) и понижението на светлинната емисия (%) 

- определя се ЕС50 
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3.2. Ostracodtoxkit FTM 

Ostracodtoxkit FTM е тест, който открива и определя количествено 

хронична токсичност на сладки води и на почви след екстракция. 

Биологичният анализ чрез „пряк седиментен контакт“ се извършва в 

многоямкови тестови плаки чрез новородени на дънния ракообразен вид 

от клас Ostracod (Мидени рачета) – Heterocypris incongruens. След 6-

дневен контакт със седимента или почвата, процентът смъртност и 

нарастването на ракообразните се определят и сравняват с резултатите, 

получени в референтен (нетоксичен) седимент. 

Toxkits са микробиотестове, които съдържат всички необходими 

материали, включително тестовите организми, за да се осъществи бърз, 

чувствителен и възпроизводим токсикологичен анализ на ниска цена. 

Основното преимущество на Toxkit биотестовете в сравнение с 

„традиционните“ биоанализи е, че тестовите организми са включени в 

тестовия комплект в „спяща" (латентна) или „обездвижена“ форма, от 

която да се излюпят или активират „при необходимост“ преди 

изпълнението на токсикологичния тест. 

Ostracodtoxkit FTM е първият микробиотест със „седиментен 

контакт“ с ракообразни тестови видове за оценка на общата токсичност 

на седименти, включително токсичния риск от разтворените и 

неразтворените замърсители. 
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3.3. Кометен тест 

Кометният тест (Comet assay), наричан още гел-електрофореза на 

единични клетки (Single-cell gel electrophoresis – SCGE) е метод, основан 

на гел-електрофореза, който се използва за измерване на увреждането на 

ДНК на единични еукариотни клетки. 

При модифицираната версия на метода, при която се използват 

алкални условия за провеждането му, се комбинират ДНК гел-

електрофореза с флуоресцентна микроскопия, за да се визуализира 

миграцията на ДНК веригата от единични клетки. Ако отрицателно 

заредената ДНК съдържа разкъсвания, суперспиралните сектори на ДНК 

се отпускат (релаксират) и разрушените краища са способни да мигрират 

към анода по време на кратка електрофореза. Ако молекулата на ДНК не 

е увредена, липсата на свободни краища и големият размер на 

фрагментите възпрепятстват миграцията. Количественото определяне на 

ДНК, която мигрира, позволява лесен начин за измерване броя на 

разкъсванията в молекулата на ДНК на единични клетки. 

През 1990 г. модифицирана версия на методa е представен с името 

"Кометен тест”, тъй като образът, който се наблюдава под 

флуоресцентен микроскоп наподобява астрономическа комета. 

Всяка комета съдържа глава и опашка. Главата на кометата 

съдържа високомолекулна ДНК, която не е увредена, а опашката 

съдържа водещите краища на мигриращите към анода увредени 

фрагменти, които се измрват в реално време от дигитални изображения 

чрез специално разработен за целта софтуер. Количественото 

определяне на увреждането на ДНК се извършва чрез измерване на 

изместването между генетичния материал от ядрото („главата“) и 

получената опашка. Двата най-често използвани параметъра за анализ на 

получените резултати от Кометния тест са „опашковият момент“ и 

процентното съдържание на ДНК в опашката. 
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IV Оценка на обекти от околната среда 

1. Оценка на качеството на въздухa в Солун, Гърция чрез анализ на 

проби от аерозолни фракции, с помощта на хемометрични методи и 

информация за метеорологични условия 

Изследванията, провеждани с цел оценка на качеството на въздуха, 

често са свързани с мониторинг, моделиране и интерпретиране на данни 

за различни по размер атмосферни частици. Важен компонент при 

оценка на качеството на въздуха е връзката между размера на 

аерозолните частици, техния химичен състав и източника на аерозола. 

Доказателство за това са и множеството токсикологични и 

епидемиологични изследвания, които разглеждат ефекта на различните 

аерозолни фракции върху здравето на човека. Мониторингът на 

качеството на въздуха в градски условия дава възможност за оценка 

както на фините фракции аерозол, продукт на транспорта, така и на 

грубите фракции от скален прах, морски пръски и други. Сложността на 

такъв тип системи предполага многомерно екометрично интерпретиране 

на мониторинговите данни. 

При оценката на качеството на въздуха в дадена среда, трябва да се 

вземат предвид и локалните климатични условия, тъй като те значително 

повлияват емисията от антропогенни и естествени източници. 

Метеорологичните условия са свързани с влиянието на вторични 

емисии, транспортни процеси на далечни разстояния и т.н.. За да се 

оцени въздействието, което оказват различните местни и отдалечени 

източници върху качеството на въздуха, мониторниговите данни трябва 

да включват информация за концентрацията на различни видове йони, 

въглерод и водоразтворими органични съединения. 

По-голямата част от изследванията за качеството на въздуха са 

свързани и с разпределението на химичните параметри в аерозолни 
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фракции с размер на частиците 2.5 µm (PM2.5) и 10 µm (PM10) и малка 

част включват разпределението в нано- и ултрафини частици. 

За коректно класифициране, моделиране и интерпретиране на 

мониторингови данни от различни по размер аерозолни фракции е 

необходимо да се приложат хемометрични методи. По този начин е 

възможно да се идентифицират източниците (антгропогенни и 

природни), отговорни за формирането на аерозолите, да се оцени 

влиянието им върху общото количество аерозоли и да се намери връзка 

между получените статистически модели и специфичните климатични 

условия. 

1.1. Пробовземане и химичен анализ 

Събирането на аерозолните проби е проведено в мониторингова 

станция, която се намира в центъра на гр. Солун и е заобиколена от 

множество булеварди с натоварено движение през деня. Пробовземането 

е извършено в 26 дни в периода февруари – юли 2007 г. 

Аерозолните фракции са събирани чрез 10-степенен импактор с 

обхват в интервала 0.015-16µm, върху целулозни филтри в продължение 

на 24-часа. Събраните аерозолни частици са разделени в десет фракции: 

0.015-0.03, 0.03-0.06, 0.06-0.125, 0.125-0.25, 0.25-050, 0.50-1.0, 1.0-2.0, 

2.0-4.0, 4.0-8.0 и 8.0-16 µm. По този начин за всеки пробовземателен ден 

се събират 10 фракции, или общо 260 фракции. Филтрите, преди и след 

взимането на пробите, са поставени за 48 часа при стандартни условия – 

50 % постоянна влажност и температура 20оС, преди да бъдат измерени 

на везна Mettler Toledo. 

Определянето на концентрацията на йоните F-, Cl-, NO3
-, SO4

2-, K+, 

Na+, NH4
+ е извършено чрез йонна хроматография, а тази на катионите 

Ca2+ и Mg2+ – чрез атомно абсорбционна спектроскопия. 

Водоразтворимите органични съединения (WSOC) са анализирани 

чрез Shimadzu TOC-VCPH liquid organic carbon Analyzer. 
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1.2. Анализ на данните и получените резултати 

За всяка от десетте анализирани фракции са измерени 11 променливи 

– F-, Cl-, NO3
-, SO4

2-, K+, Na+, NH4
+, Ca2+, Mg2+, общ органичен въглерод 

(TOC) и обща маса (PM) в 26 пробовземателни дни. Така се формират 10 

матрици от данни с размерност [26×11]. Всяка една от тях е обект на 

статистическа обработка чрез АГК за идентификация на източниците на 

замърсяване и КА за групиране на пробовземателните дни. За да се 

определи преобладаващата посока на вятъра във всеки един от дните на 

пробовземане са използвани HYSPLIT-модели, използващи обратна 

траектория. 

Анализът на главни компоненти разкрива, че от 3 до 4 латентни 

фактора описват около 75% от общата вариация за всяка една от 

изследваните фракции. В Таблица 1 са представени факторните тегла за 

фракцията с размер на частиците 1.00-2.00 μm, за да се покаже начинът, 

по който са интерпретирани латентните фактори. 

 

Таблица 1 Факторни тегла за фракция 1.00-2.00 μm 

Променлива Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

F- 0,060 -0,390 0,737 0,230 

Cl- 0,456 0,672 -0,197 0,265 

NO3
- 0,856 0,158 0,071 -0,182 

SO4
2- -0,137 0,860 0,084 0,171 

NH4
+ 0,035 0,940 -0,007 0,012 

Na+ -0,005 0,959 0,008 -0,022 

K+ 0,820 -0,099 -0,154 0,252 

Ca2+ 0,901 -0,071 0,214 -0,095 

Mg2+ 0,975 0,031 0,004 0,063 

TOC -0,003 0,177 0,091 0,957 

PM -0,041 -0,249 -0,859 0,061 

Expl.Var. (%) 30,9 29,8 12,8 10,7 

* в получерен шрифт са представени значимите факторни тегла, 

използвани при идентифицирането на латентните фактори 
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След анализ на получените факторни тегла, на всеки главен 

компонент е дадено условно наименование, свързващо го с определен 

източник. Резултатите от АГК са обобщени в Таблица 2. В някои от 

случаите идентифицирането на конкретен източник е невъзможно, 

поради което променливите са записани до условните наименования на 

идентифицираните източници. 

 

Таблица 2 Условни наименования на идентифицираните източници 

Фракция PC1 PC2 PC3 PC4 
Обяснена 

вариация 

0.015-0.03 μm 
морски пръски, 

вторични аерозоли 
скален прах 

процеси на горене, 

NO3
- 

общо количество 

аерозоли 
85,3% 

0.03–0.06 μm 
морски пръски, 

SO4
2-,  NO3

- 
скален прах, K+ 

индустрия (обр. 

кор.) 

процеси на горене, 

общо количество 

аерозоли 

85,1% 

0.06–0.125 μm 
морски пръски, 

вторични аерозоли 

скален прах, 

селско стопанство 

индустрия 

процеси на горене, 

общо количество 

аерозоли (обр. кор.) 

80,8% 

0.125–0.25 μm 
процеси на горене,  

NO3
- 

SO4
2-,  Cl- Ca2+, индустрия Na+ (обр. кор.) 68,7% 

0.25–0.50 μm 

морски пръски, 

скален прах, селско 

стопанство 

NH4
+, процеси на 

горене , индустрия 

SO4
2-, общо 

количество аерозоли 
- 73,1% 

0.50–1.00 μm 
скален прах, селско 

стопанство 
вторични аерозоли морски пръски 

общо количество 

аерозоли, индустрия 

(обр. кор.) 

78,5% 

1.00–2.00 μm 
скален прах, селско 

стопанство 

морски пръски, 

вторични аерозоли 

индустрия, общо 

количество аерозоли 

(обр. кор.) 

процеси на горене 84,3% 

2.00–4.00 μm 
морски пръски, 

вторични аерозоли 
селско стопанство скален прах 

индустрия, общо 

количество аерозоли 

(обр. кор.) 

82,6% 

4.00–8.00 μm 
морски пръски,  K+,  

NH4
+, индустрия 

скален прах, NO3
-, 

SO4
2- 

общо количество 

аерозоли (обр. кор.) 
- 81,0% 

8.00–16.0 μm 
морски пръски, 

вторични аерозоли 

скален прах, селско 

стопанство 

процеси на горене, 

общо количество 

аерозоли (обр. кор.) 

- 85,1% 

 



17 

 Резултатите от АГК показват, че размерът на аерозолните частици 

е пряко свързан с източника за неговото формиране. При фините 

частици основните източници са морските пръски и вторичните 

аерозоли, за средните по размер – скалният прах и селското стопанство, 

докато за грубите отново водещи източници са морските пръски и 

вторичните аерозоли. 

 Интересно е да се отбележи, че общото количество аерозоли често 

е обратно корелирано с процесите на горене и индустриалното влияние. 

Това означава, че други източници оказват по-сериозно влияние върху 

общото количество аерозоли в изследвания регион. 

 За по-задълбочена интерпретация на данните е проведен кластерен 

анализ на дните, в които е извършено пробовземането, за всяка една от 

десетте фракции. На Фиг. 2 е представена получената дендрограмата за 

фракция 0.015-0.03 μm. Кластерирането е извършено по метода на Уорд 

след автоскалиране на входните данни, а като мярка за подобие е 

използван квадратът на Евклидовото разстояние. 

 

Фиг. 2 Дендрограма, получена при йерархично кластериране на 

фракция 0.015-0.03 µm 
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От получените дендрограми се забелязва, че като цяло данните във 

всяка фракция са хомогенни и само някои от пробовземателните дни са 

силно отличаващи се (бегълци). Резултатите са обобщени в Таблица 3. 

 

Таблица 3 Пробовземателни дни „бегълци“ за всяка фракция 

Фракция/Дата  13.03. 17.03. 22.03. 29.03. 19.04. 21.04. 28.04. 19.06. 25.06. 

0.015–0.03 μm √           √     

0.03–0.06 μm           √   √   

0.06–0.125 μm   √     √   √   √ 

0.125–0.25 μm         √   √     

0.25–0.50 μm                   

0.50–1.00 μm     √ √           

1.00–2.00 μm √       √         

2.00–4.00 μm √     √           

4.00–8.00 μm √       √         

8.00–16.0 μm √       √         

 

За да се докажат резултатите-бегълци е проведен и АГК по 

отношение на пробовземателните дни за пълния набор от данни за 

всички аерозолни фракции. Анализът е реализиран на два етапа. На 

Фиг.3 са представени факторните резултати за първите два латентни 

фактора (PC1 и PC2), които в този случай обясняват 44.63% от общата 

вариация на системата. 

Както може да се забележи, по-голямата част от резултатите, които 

не принадлежат към общата група на подобие, са свързани с 

пробовземателните дни 13.03.2007 г. и 19.04.2007 г. 

След като се изключат дните-бегълци, отново е проведен АГК. 

Факторните резултати за първите два латентни фактора (PC1 и PC2), 

които обясняват 42.70% от общата вариация на системата, са 

представени на Фиг. 4. Резултатите-бегълци в този случай са 

20.03.2007г. и 29.03.2007 г. Трябва да се отбележи, че и на двете фигури 

отделни фракции на 28.04.2007 г. могат да се отнесат като бегълци. 
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Фиг. 3 Факторни резултати за PC1 и PC2 на аерозолни фракции в 

пробовземателните дни 

 

 

Фиг. 4 Факторни резултати за PC1 и PC2 на аерозолни фракции в 

пробовземателните дни 

(от данните са изключени дните 13.03.2007 г. и 19.04.2007 г.) 
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 От направените анализи може да се заключи, че и двата 

многовариационни статистически метода (КА и АГК) показват едни и 

същи резултати като бегълци: 13.03.2007 г. и 19.04.2007 г. като силно 

отличаващи се и 29.03.2007 г. и 28.04.2007 г. като по-малко значими. 

  Следващата стъпка от анализа е да се приложи HYSPLIT моделът, 

за да се оцени специфичността на пробовземателните дни, определени 

като бегълци. Обратните траектории са изчислени чрез метода на 

изоентропийно вертикално движение като максималният брой на 

траекториите е 3 и всяка нова траектория започва на всеки 8 часа. 

 Основната цел е да се открие възможно наличие на връзка между 

резултатите бегълци и посоката на вятъра. За по-лесна интерпретация на 

резултатите, подробната информация, получена от обратните траектории 

е разделена на четири основни групи, в зависимост от посоката на 

въздушните маси: „Океанско влияние“ – включва всички морета и 

океани, с изключение на Черно море; „Западна и Централна Европа“ – 

включва държавите, които се намират в тази част на континента;  

„Източна и Североизточна Европа“ – освен държавите от Източна 

Европа, в тази група се включва и Черно море, поради 

местоположението му и географските му особености; „Африка и Южна 

Европа“ – включва Африка, Испания и Италия. 

 В Таблица 4 е представена обобщената информация за посоката на 

въздушните маси в пробовземателните дни. 
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Таблица 4 Посока на вятъра за всеки един пробовземателен ден 

Дата Посока на вятъра Дата Посока на вятъра 

28.02.2007 Океанско влияние 24.04.2007 Източна и Североизточна Европа 

03.03.2007 Океанско влияние 26.04.2007 Източна и Североизточна Европа 

06.03.2007 Западна и Централна Европа 28.04.2007 Източна и Североизточна Европа 

13.03.2007 Източна и Североизточна Европа 01.05.2007 Западна и Централна Европа 

15.03.2007 Източна и Североизточна Европа 03.05.2007 Западна и Централна Европа 

17.03.2007 Западна и Централна Европа 05.05.2007 Океанско влияние 

20.03.2007 Океанско влияние 15.06.2007 Океанско влияние 

22.03.2007 Океанско влияние 19.06.2007 Африка и Южна Европа 

27.03.2007 Източна и Североизточна Европа 22.06.2007 Западна и Централна Европа 

29.03.2007 Източна и Североизточна Европа 25.06.2007 Африка и Южна Европа 

17.04.2007 Източна и Североизточна Европа 29.06.2007 Западна и Централна Европа 

19.04.2007 Източна и Североизточна Европа 09.07.2007 Западна и Централна Европа 

21.04.2007 Океанско влияние 13.07.2007 Западна и Централна Европа 

 

 Може да се отбележи, че в дните-бегълци посоката на въздушните 

маси е от Източна и Североизточна Европа (Фиг. 5). 

Дните, в които вятърът е с посока от Африка и Южна Европа, са 

бегълци при ултрафините фракции. Може да се приеме, че грубите 

фракции се повлияват в по-голяма степен от атмосферен пренос от 

север, докато фините – от юг. 

Важно е да се отбележи, че за дните на пробовземане, определени 

като бегълци, може да се открие разлика в химичния състав на 

аерозолите. За целта са определени първите две най-високи и най-ниски 

стойности за всеки един от анализираните параметри за всички 

пробовземателни дни за всяка една от анализираните фракции 

поотделно. Оказва се, че фракциите, заради които дните-бегълци се 

отличават от останалите пробовземателни дни, най-често се 

характеризират със завишени нива на част от анализираните параметри. 
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Фиг. 5 Обратни траектории за пробовземателните дни – бегълци, 

изчислени чрез модела NOAA HYSPLIT 
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В таблица 5 е представен химичният състав на аерозолните 

фракции на 29.03.2007 г. В получерен шрифт са най-високите стойности 

на съответната променлива за дадената фракция спрямо всички 

пробовземателни дни, а вторите по големина стойности са подчертани. 

 

Таблица 5 Химичен състав на аерозолните фракции на 29.03.2007 г. 

  F- Cl- NO3
- SO4

2- NH4
+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ TOC PM 

0.015–0.03 μm 0.27 0.50 1.14 0.10 2.79 0.11 0.37 0.31 0.04 4.89 26.20 

0.03–0.06 μm 0.28 0.70 1.23 0.27 3.68 0.17 0.46 0.29 0.03 5.10 25.40 

0.06–0.125 μm 0.27 0.66 3.98 0.35 4.15 0.15 1.14 0.46 0.05 4.35 19.40 

0.125–0.25 μm 0.26 0.50 0.75 0.74 2.89 0.06 0.29 0.14 0.02 4.88 35.90 

0.25–0.50 μm 0.30 0.57 1.21 1.81 5.45 0.09 0.31 0.15 0.02 5.61 39.60 

0.50–1.00 μm 0.20 0.61 26.43 1.46 2.91 0.10 0.46 0.40 0.03 6.58 41.90 

1.00–2.00 μm 0.22 0.61 2.14 0.43 3.24 0.16 0.57 0.43 0.05 5.70 43.30 

2.00–4.00 μm 0.13 0.67 22.74 0.22 1.13 0.36 0.77 0.63 0.01 6.34 34.20 

4.00–8.00 μm 0.004 0.86 2.20 0.30 3.41 0.15 0.38 0.08 0.02 5.96 33.90 

8.00–16.0 μm 0.003 0.62 0.93 0.21 2.94 0.35 0.29 0.10 0.02 3.37 25.70 

 

Фините и груби фракции на 13.03.2007 г. показват високи нива на 

замърсяване от вторични аерозоли и повишена концентрация на 

аерозоли, формирани от морски пръски. За 29.03.2007 г. различията са 

свързани с повишени нива на нитрати, общ органичен въглерод, калий и 

калций, което се дължи на селскостопанска активност и процеси на 

горене. На 19.04.2007 г. грубите фракции са доминирани от скален прах. 

Различието на 28.04.2007 г. се дължи на по-високи стойности на 

замърсяване от процеси на горене, съпроводени с високи концентрации 

на нитрати. Интересно е да се отбележи, че за най-фината фракция се 

наблюдават минимуми на натрий и сулфати. По този начин се добива 

по-подробна представа за качеството на градския въздух и неговите 

параметри. 

 С цел да се задълбочи интерпретацията на анализирания масив от 

данни, входната матрица е разделена на три групи: фина фракция (с 

големина на частиците 0.015 – 0.25 µm), междинна фракция (0.25 – 1 

µm) и груба фракция (1 – 16 µm). Групирането е извършено в 

зависимост от описаното специфично влияние на атмосферните условия. 
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 За всяка една от трите групи е проведен АГК (Varimax normalized 

ротация на осите) по два начина – първо данните съдържат всички 

пробовземателни дни, след което се изключват тези, които са бегълци 

(13.03.2007 г., 19.04.2007 г., 29.03.2007 г. и 28.04.2007 г.). Резултатите от 

двата анализа са предтавени в Таблица 6 и Таблица 7. 

 

Таблица 6 Условни наименования на идентифицираните източници 

(латентни фактори) след групиране на входните данни 

Фракция PC1 PC2 PC3 PC4 
Обяснена 

вариация 

Фина 
морски пръски; 

вторични аерозоли 
скален прах 

процеси на горене, 

NO3
- 

общо количество 

аерозоли, индустрия 

(обр. кор.) 

82,1 % 

Междинна 

скален прах, 

селско стопанство 

морски пръски; 

процеси на горене 

(обр. кор.) 

вторични аерозоли 

общо количество 

аерозоли, индустрия 

(обр. кор.) 

80,1 % 

Груба 
морски пръски; 

вторични аерозоли 

скален прах,     

селско стопанство 

общо количество 

аерозоли, индустрия 

(обр. кор.) 

- 83,2 % 

Таблица 7 Условни наименования на идентифицираните източници 

(летентни фактори) след групиране на входните данни и изключване на 

пробовземателните дни-бегълци 

Фракция PC1 PC2 PC3 PC4 
Обяснена 

вариация 

Фина скален прах 

морски пръски, 

процеси на горене 

(обр. кор.) 

общо количество 

аерозоли, SO4
2- 

индустрия 72,1 % 

Междинна 

морски пръски, 

процеси на горене 

(обр. кор.) 

вторични аерозоли 

общо количество 

аерозоли, индустрия 

(обр. кор.) 

скален прах 79,8 % 

Груба 
скален прах,     

селско стопанство 

общо количество 

аерозоли, индустрия 

(обр. кор.) 

морски пръски, NH4
+ 

процеси на горене, 

SO4
2- 

83,6 % 

 

Получените резултати не се различават от тези, наблюдавани при 

по-детайлното разделяне на фракции. При фините и груби частици 
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водещите източници са морските пръски и вторичните аерозоли, а за 

междинните по размер – скалният прах и селското стопанство. 

Когато пробовземателните дни-бегълци се изключат от масива от 

данни, резултатите от АГК силно се различават. За фините частици 

доминиращият източник е скалният прах, за междинните – морските 

пръски и процесите на горене, докато за грубите водеща роля имат 

скалният прах и селското стопанство. Това доказва, че включването или 

изключването на бегълците от базата данни оказва силно влияние върху 

резултатите от анализа. Следователно, въздушните течения могат силно 

да повлияят върху структурата на данните. 

1.3. Заключения 

1) Открива се директна връзка между големината на аерозолните 

частици и влиянието, което оказват източниците на замърсяване, а 

именно – фините и груби фракции се повлияват по подобен начин – 

най-силно от морски пръски и вторични аерозоли, следвани от 

скалният прах, докато междинните фракции показват различно 

поведение по отношение на факторите, които им влияят – водещ е 

скалният прах, следван от селското стопанство и вторичните 

аерозоли. 

2) Може да се приеме, че грубите фракции се повлияват в по-голяма 

степен от въздушен пренос от север, докато фините фракции – от юг. 

3) Пробовземателните дни, определени като бегълци, силно са повлияни 

от въздушни маси от Източна и Североизточна Европа, което оказва 

съществени промени върху природните и антропогенни източници на 

замърсяване, които повлияват различните фракции и съответно върху 

концентрациите на анализираните параметри. 
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2. Оценка на въздействието върху повърхностни води на 

пречиствателни станции за отпадни води чрез методите на 

многовариационната статистика 

Оценяването на въздействието върху повърхностните води на 

дадена пречиствателна станция най-често се извършва чрез мониторинг 

на различни химични и физикохимични индикатори. Биотестовете вече 

са доказали възможността си да определят токсичното действие на смес 

от замърсители и техния комбиниран ефект върху обекти от околната 

среда. 

Батериите от биотестове са относително нов и много важен клон 

от аналитичната и биоаналитичната химия и представляват все по-голям 

интерес, заедно с класическите инструментални методи за определяне на 

въздействието върху околната среда. В последните десетилетия ролята 

на биотестовете се увеличава поради по-голямата консумация и 

производство на лекарства и препарати за растителна защита. Голяма 

част от тези вещества достигат пречиствателните станции за отпадни 

води, но определянето само на тяхната концентрация не може да даде 

отговор за въздействието им върху качеството на повърхностните води. 

За оценка на въздействието върху обекти от околната среда най-често се 

използват връзките между концентрацията на даден замърсител и 

токсичността на пробата. Този едновариационен подход не може да 

оцени въздействието на смес от замърсители, които се намират в обекти 

от околната среда. 

Поради тези причини за оценка на въздействието върху околната 

среда на пречиствателни станции за отпадни води в Полша е използван 

както традиционният мониторинг на химични и физикохимични 

показатели на повърхностните води, така и батерия от биотестове за 

оценка на острата и хронична екотоксичност на клетъчно и по-високо 

ниво, както и на степента на увреждане на ДНК. 



27 

2.1. Пробовземане и анализ 

Пробите от повърхностни води са събирани в периода 2012-2013 г. 

в районите на 76 пречиствателни станции за отпадни води на 

територията на република Полша, като при всяка станция се взима проба 

от 2 точки: PO – от реката преди вливането на отпадни води от 

пречиствателната станция, ZO – от реката след вливането на водите от 

пречиствателната станция (Фиг. 6). Водните проби са събирани в най-

големите градове в Полша, като са съхранявани в стъклени бутилки при 

температура 4°C докато се транспортират в лаборатория, след което са 

филтрувани и замразени. 

 

 

 

Фиг. 6 Схема на пробовземане 

Чрез йонна хроматография са определени йоните Na+, K+, NH4
+, 

Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, Br-, NO2
-, NO3

-, SO4
2- и PO4

3-. Общият органичен 

въглерод е измерен чрез анализатор Shimadzu TOC-V CSH. Металите 

Cd, Cr, Co и Fe са определени чрез пламъкова атомна абсорбция. 
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Острата токсичност е оценена чрез биотестът Microtox®, като се 

измерва понижението на интензитета на емитираната от бактерията 

Vibrio fischeri светлина (BLINH), след 30 минутна експозиция на 

анализираните проби. 

Хроничната токсичност е определена чрез Ostracodtoxkit FTM. 

Определянето на броя на живите организми и дължината на организмите 

са измерени чрез оптичен микроскоп. Инхибирането на растежа 

(GRINH) и смъртността (MORT) са крайните резулати, които са 

включени в хемометричния анализ. 

Генотоксичността е определна чрез Кометен тест, проведен при 

алкални условия. За целта са използвани епителни ракови клетки от 

дебело черво. За количественото определяне на увреждането на ДНК 

(%DNA) е използван епифлуоресцентен микроскоп с увеличение 50×. 

 

2.2. Анализ на данните и получените резултати 

Проведени са анализ на главни компоненти (АГК) и кластерен 

анализ (КА), за да се открият скрити връзки между замърсителите и 

резултатите от екотоксикологичните тестове. Хемометричният анализ е 

проведен за 63 пробовземателни станции, за които данните са пълни, 

както за PO, така и за ZO, с цел да се класифицират пречиствателните 

станции за отпадни води според тяхното въздействие върху качеството 

на повърхностните води (Таблица 8). 

2.2.1. Резултати от КА 

Резултатите от КА показват групирането на пречиствателните 

станции и дават предварителна информация за нивото на замърсяване 

във всяка една от идентифицираните групи. Получената йерархична 

дендрограма е представена на Фиг. 7.  
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Таблица 8 Код на пречиствателните станции 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

(Dlink/Dmax)*100

56 ZO

54 PO

52 ZO

57 PO

45 PO

65 PO

70PO

63 PO

35 ZO

35 PO

40 PO

49 ZO

22 ZO

31 PO

26 PO

65 ZO

17 ZO

20 ZO

19 ZO

21 PO

12 ZO

8 ZO

5 ZO

4 ZO

3PO

66 ZO

69PO

42 ZO

37 PO

32 PO

11 ZO

64PO

71PO

Кластер 1

Кластер 2

Кластер 3

 

Фиг. 7 Дендрограма, получена при йерархично кластериране на 

пречиствателните станции за отпадни води 

(на фигурата е показана всяка четвърта станция) 

No 

Пречиствателна 

станция No 

Пречиствателна 

станция No 

Пречиствателна 

станция 

1 Elbląg 23 Łowicz 51 Puławy 

2 Malbork 24 Łódź 52 Lublin 

3 Starogard Gdański 25 Tomaszów Mazowiecki 53 Chełm 

4 Bartoszyce 26 Piotrków Trybunalski 54 Zamość 

5 Kętrzyn 27 Bełchatów 55 Kraśnik 

6 Giżycko 28 Radomsko 56 Rzeszów 

7 Suwałki 30 Częstochowa 57 Przemyśl 

8 Nowa Wieś Ełcka 31 Sosnowiec 58 Sanok 

9 Grajewo 32 Katowice 60 Nowy Sącz 

10 Białystok 34 Chorzów 61 Nowy Targ 

11 Bielsk Podlaski 35 Tychy 62 Oświęcim 

12 Łapy 37 Zdzieszowice 63 Chrzanów 

13 Łomża 39 Prudnik 64 Kraków 

14 Słupsk 40 Nysa 65 Tarnów 

15 Kołobrzeg 41 Opole 66 Mielec 

16 Szczecin 42 Brzeg 68 Staszów Połaniec 

17 Police 43 Wrocław 70 Stalowa Wola 

18 Stargard Szczeciński 45 Maszewo 71 Ostrowiec Świętokrzyski 

19 Gorzów Wielkopolski 46 Ciechanów 72 Kielce 

20 Piła 48 Siedlce 73 Zielona Góra 

21 Wałcz 50 Biała Podlaska 74 Żory 
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Формират се три големи кластера: 

K1: 56, 55, 54, 57, 45, 62, 52, 60, 61, 70, 58, 48, 50, 40, 39, 25, 35 (PO и 

ZO); 53, 43, 68, 66, 65, 63 (само PO) and 71, 72, 37 (само ZO); 

K2: 23, 30, 26, 27, 49, 15, 17, 20, 16, 19, 21, 14, 18, 13, 12, 8, 7, 4, 2, 3, 6 

(POиZO); 11, 9, 24, 31, 46, 59 (само PO): 22, 53, 51, 65, 28, 10, 1 (самоZO); 

K3: 69, 42, 41, 34, 64, 74, 73, 32 (PO и ZO); 71, 72, 37, 1, 51, 28, 36 (само 

PO); 43, 68, 66, 63, 9, 31, 11, 46, 24 (само ZO). 

За всеки един от получените кластери са определени средните 

стойности на анализираните химични, физикохимични и 

екотоксикологични параметри (Таблица 9). Така се дефинират три типа 

ниво на замърсяване на пречиствателните станции, условно наречени 

„ниско“, „средно“ и „високо“. 
 

Таблица 9 Средни стойности на параметрите за всеки кластер 

(в получерен шрифт са представени най-високите стойности) 

 K1 K2 K3 

pH 6.88 7.45 6.78 

COND 0.43 0.46 1.17 

TOC 35.22 45.67 35.18 

Na+ 7.96 10.44 90.62 

K+ 0.62 6.11 8.72 

NH4
+ 0.66 0.88 4.51 

Mg2+ 5.01 4.00 21.24 

Ca2+ 28.35 36.46 52.62 

F- 0.10 0.94 0.34 

Cl- 17.13 22.12 188.08 

NO2
- 0.77 0.90 0.27 

Br- 0.48 0.24 1.43 

NO3
- 4.21 2.39 7.86 

PO4
3- 0.20 0.46 1.70 

SO4
2- 27.45 32.81 116.63 

BLINH -14.91 -28.67 -20.00 

MORT 7.32 14.79 10.19 

GRINH 2.32 8.68 -0.05 

Cd 0.004 0.039 0.004 

Cr 0.074 0.003 0.058 

Co 0.099 0.018 0.112 

Fe 0.74 0.73 0.76 

%DNA 11.82 25.54 16.84 
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Забелязва се, че в първия кластер (К1) само два от параметрите 

имат най-висока средна стойност (Cr и BLINH), така че в този кластер са 

групирани обекти с „ниско“ ниво на замърсяане (Tomaszów Mazowiecki, 

Tychy, Prudnik, Nysa, Maszewo, Siedlce, Biała Podlaska, Lublin, Zamość, 

Kraśnik, Rzeszów, Przemyśl, Sanok, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, 

Stalowa Wola). Обектите, обединени в К2 са „средно“ замърсени като 

цяло, но количеството на общия органичен въглерод е значително, което 

води и до висок екотоксикологичен отговор (Malbork, Starogard Gdański, 

Bartoszyce, Giżycko, Suwałki, Nowa Wieś Ełcka, Łapy, Łomża, Słupsk, 

Kołobrzeg, Szczecin, Police, Stargard Szczeciński, Gorzów Wielkopolski, 

Piła, Wałcz, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Częstochowa, 

Łuków). K3 включва обекти с „високо“ ниво на замърсяване, значително 

повлияно от неорганични вещества (Katowice, Chorzów, Opole, Brzeg, 

Kraków, Sandomierz, Zielona Góra, Żory). 

 

2.2.2. Резултати от АГК 

 Четири латентни фактора описват близо 60 % от общата вариация 

на изследваната система. На Фиг. 8 графично са представени факторнте 

тегла за всеки един главен компонент (РС). 

Първият латентен фактор обяснява малко над 20 % от общата 

вариация. Условно може да се наименова „общо неорганично 

замърсяване“, тъй като показва силна корелация на проводимостта с 

останалите химични параметри. Не се открива връзка с 

екотоксикологичните тестове, общия органичен въглерод, рН и 

увреждането на ДНК. 

 Вторият латентен фактор, описващ над 15 % от общата вариация, 

разкрива силна корелация между общия органичен въглерод, 

увреждането на ДНК, рН и Cd. Може да му се припише условното 
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название „генотоксичност“, тъй като показва влиянето на органични 

замърсители и Cd върху увреждането на ДНК. 

Третият латентен фактор обяснява над 12 % от общата вариация на 

системата, а условното му название е „хронична екотоксичност“, поради 

значимите факторни тегла на смъртността на Heterocypris in. (MORT) и 

инхибирането на растежа им (GRINH). Тази екотоксичност сe свързва с 

част от неорганичните индикатори за качеството на природните води. 

Последният четвърти фактор, описващ над 8 % от общата 

вариация, разкрива силна корелация между типичните хранителни 

компоненти на почвата (фосфати, нитрати и амоний) и резултатите 

получени чрез Microtox (BLNH). Той може да бъде наречен „остра 

екотоксичност“ и отразява влиянието, което оказва селскостопанска 

активност върху нея. 

 

Фиг. 8 Факторни тегла на параметрите за четирите латентни фактора 
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 Важно заключение от проведения АГК е, че различните 

екотоксикологични тестове попадат в различни фактори и това доказва 

тяхната способност да „отговарят“ на различните източници на 

замърсяване. Това е важен резултат с оглед конструирането на батерии 

от биотестове. 

Следва разглеждането на всички пречиствателните станции за 

отпадни води (както за PO, така и за ZO) според факторните резултати за 

всеки един от идентифицираните латентни фактори. Това са новите 

координати на обектите, които обобщават нивата на концентрация във 

входната матрица от данни. Този анализ е проведен за всеки един от 

четирите главни компонента, които отразяват съответно – неорганично 

замърсяване, генотоксичност, хронична екотоксичност и остра 

екотоксичност. На Фиг. 9 е представена получената графика за 

факторните резултати за РС4. 

 

Фиг. 9 Графика на факторните резултати за PC4 
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Факторните резултати за PC1 на пробовземателните пунктове се 

различават значително. Този резултат е логичен, тъй като този фактор 

показва общото ниво на замърсяване, което е различно за различните 

места на пробовземане. Като бегълци могат да се посочат 8 

пробовземателни пункта като само за 2 пречиствателни станции (32 – 

Katowice и 64 – Kraków) са включени пунктовете преди и след вливането 

на отпадните води (32 PO, 32 ZO, 64 PO и 64 ZO). 

По отношение на втория латентен фактор (влияние на органично 

замърсяване, което е определящо за генотоксичноста) само пет от 

обектите са бегълци. Заедно с пункта след вливането на отпадните води 

от пречиствателната станция в Katowice (32 ZO), бегълци са и местата 

след пречиствателните станции в североизточна Полша – Kętrzyn, 

Grajewo, Bielsk Podlaski и Łapy (5 ZO, 9 ZO, 11 ZO и 12 ZO). 

Резултатите от РС3 показват относителна хомогонност по 

отношение на хроничната екотоксичност, като беглец отново е 

установеният при РС1 и РС2 – Katowice (32 ZO). 

PC4 отразява добре ефекта на "подхранване на почвата". Бегълци 

са пречиствателните станции в Katowice и Mielec, които се намират в 

индустриалните райони на Южна Полша. Интересно е да се отбележи, 

че взетата на входа на станция Katowice проба (32 PO) има най-нисък 

факторен резултат, а тази на изхода (32 ZO) – най-висок. Това е указание 

за влошаване качеството на повърхностните води по отношение на 

острата токсичност. 

На Фиг. 10 е представена графика, отразяваща кумулативната 

честота на разпределението на обектите, които се основават на разликата 

между данните за факторните резултати на входа и на изхода на всяка 

пречиствателна станция (PO - ZO) за втория главен компонент (PC2). 

Аналогично е подходено за всеки един от идентифицираните латентни 

фактори. Целта е да се различат пречиствателните станции с оглед 

въздействието им върху качеството на повърхностните води. 
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Пробовземателните локации, които се намират в горната дясна част на 

графиката показват подобрение на водата след напускане на 

пречиствателната станция (ниски нива на химическите вещества и 

резултатите от екотоксичните тестове за съответния латентен фактор), 

докато тези в долната лява част на графиката – влошаване на качеството. 

Ще бъдат коментирани само тези пречиствателни станции, при които 

има значима разлика в качеството на повърхностните води преди и след 

пречиствателната станция. Като такива са определени пречиствателните 

станции, които попадат в началните и крайните персентили на 

кумулативните графики. 

 

 

 

Фиг. 10 Кумулативна честота на обектите по отношение на PC2 
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Получените резултати, отразяващи промяната в качеството на 

водите, оценени чрез химични, физикохимични и екотоксикологични 

индикатори (групирани в 4-те латентни фактора), са обобщени в 

Таблица 10. 

 

Таблица 10 Списък на станциите със значително въздействие върху 

качеството на повърхностните води 

 
Пречиствателни станции, които 

влошават качеството на водата 

Пречиствателни станции, които 

подобряват качеството на водата 

PC1 
Sosnowiec, Mielec, Grajewo,  Żory, 

Wrocław, Bielsk Podlaski, Oświęcim, 

Łódź, Staszów Połaniec, Ciechanów 

Zdzieszowice, Radomsko,  Kętrzyn, 

Elbląg, Katowice, Kielce, Kraków, 

Białystok, Zielona Góra, Chorzów, 

Police, Ostrowiec Świętokrzyski 

PC2 Katowice, Mielec, Grajewo, Oświęcim 
Elbląg, Stargard Szczeciński, Giżycko, 

Białystok,  Radomsko, Kołobrzeg 

PC3 Katowice, Ciechanów, Siedlce, Bielsk 

Podlaski, Wrocław, Sosnowiec 

Żory, Zdzieszowice, Oświęcim, 

Kołobrzeg, Mielec, Kętrzyn 

PC4 Katowice, Zdzieszowice, Mielec, Sanok, 

Radomsko, Chorzów 

Sosnowiec, Ciechanów, Elbląg, Staszów 

Połaniec, Białystok 

 

От представените в Таблица 10 резултати се забелязва, че няма 

нито една пречиствателна станция за отпадни води, която подобрява 

качеството на водата по отношение на всички фактори. Също така не се 

наблюдават и станции, които да влошават качеството на водата по 

отношение на всички фактори. Често една и съща пречиствателна 

станция влошава качеството на водата за даден фактор (тип 

замърсяване), а по отношение на друг фактор – подобрява качеството й. 

Примери за това са Sosnowiec, Ciechanów, Mielec, Żory, Zdzieszowice, 

Katowice, Radomsko, Chorzów, Oświęcim, Staszów Połaniec. Това 

означава, че различните пречиствателни станции за отпадни води имат 

различно въздействие върху повърхностните води спрямо различните 

замърсители и очистват по различен начин различните типове 

замърсяване.  
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2.3. Заключения 

Въз основа на проведения КА и АГК на данните от повърхностни 

води в районите на 63 пречиствателни станции на територията на 

република Полша може да се направят следните изводи: 

1) Установени са 3 типа пречиствателни станции с различно ниво 

на замърсяване: ниско, средно и високо. 

2) Дефинирани са 4 латентни фактора, определящи структурата 

на входната матрица от данни – „общо неорганично 

замърсяване“, „генотоксичност“, „хронична токсичност“ и 

„остра токсичност“. 

3) Оценена е приложимостта на 3 екотоксикологични теста с 

оглед на включването им в батерии от биотестове. 

4) Определени са силно антропогенно повлияните 

пречиствателни станции (бегълци) за всеки един латентен 

фактор. 

5) Оценено е въздействието върху повърхностните води на 

пречиствателните станции спрямо различните замърсители и 

видове екотоксичност. 
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V Приноси на дисертационния труд 

Въз основа на получените резултати могат да се дефинират 

следните приноси на дисертационния труд: 

1. Установена е зависимост между размера на аерозолните фракции от 

рецепторното място и природните и антропогенни фактори, отговорни за 

тяхното формиране. 

2. Установено е влиянието на размера на аерозолните фракции и 

въздушния пренос върху химичния им състав. 

3. Идентифицирани са 4 латентни фактора, обясняващи основните 

видове замърсявания на повърхностните води, характерни за 

изследваната система от пречиствателни станции в региона на 

мониторинг: „общо неорганично замърсяване“, „генотоксичност“, 

„хронична екотоксичност“ и „остра екотоксичност“. 

4. Оценена е приложимостта на 3 екотоксикологични теста с оглед на 

включването им в батерии от биотестове за екотоксикологичен 

мониторинг. 

5. Оценено е въздействието върху повърхностните води на 

пречиствателните станции спрямо различните замърсители и видове 

екотоксичност. 
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