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РЕЗЮМЕ
Проучено е съдържанието на Pb, Zn и Cu в корен стъбло и листа от доминиращия
макрофит Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. от сладководната екосистема на ез.
Сребърна. Проследени са взаимовръзките между съдържанието на изследваните елементи
в макрофита, водата и седиментите. Оценен е фактора на биоконцентрация (BCF).
Оценени са биоиндикаторните способности на Phragmites australis за проследяване
степента на замърсяване на сладководни екосистеми с Zn, Pb и Cu.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Резерватът “Сребърна” е защитената територия в нашата страна с най-многобройни
международни признания. Той е паметник на световното природно наследство по
Конвенцията за световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, влажна зона с
международно значение по Рамсарската конвенция, биосферен резерват по програмата
“Човек и биосфера” на ЮНЕСКО и орнитологично-важно място, включено в мрежата на
Бърд Лайф Интернешънъл. След построяването на дига през 1948 г., която отделя ез.
Сребърна от р. Дунав, езерната екосистема претърпява значителни промени поради
засилване на сукцесионните процеси, предизвикани от силната еутрофикация и
антропогенното влияние. Главните причини за това са прекъснатата връзка с р. Дунав,
изпомпването на подземни води, промени в ползването на земеделските земи и други
дейности, извършвани във водосборния басейн. След построяването на канал (1974),
свързващ езерото с р. Дунав, започва намаляване на еутрофикацията и възстановяване на
езерната екосистема. Тези изменения са довели и до значителни промени в биологичното
разнообразие на ез. Сребърна. Възстановяването на връзката с р. Дунав и наличието на
изследвания, свидетелстващи за повишено съдържание на тежки метали с антропогенен
произход в реката, предполагат повлияване на сладководната екосистемата и възможност за
повишаване на антропогенното натоварване в езерото. Водата, навлизаща от р. Дунав
способства обаче, освен за обогатяване с кислород и хранителни вещества и за увеличаване
нивото на замърсителите, в т.ч. тежки метали. Макрофитите са основни групи организми в
Европейските програми и в Националната програма за биомониторинг. Изследванията върху
съдържанието на тежки метали в макрофити от водоеми на Дунавския водосборен басейн в
България са малко.
Ricking и Terytze (1999) и Hiebaum и др. (2012) подчертават наличието на техногенно
замърсяване на горния седиментен слoй на езерото. Yurukova и Kochev (1996, 2000, 2002),
Kochev и Yurukova (1996), Yurukova (2000), Yurukova (2004) изследват концентрациите на
различни елементи вкл. тежки метали във водни обекти на територията на България.
Авторите определят високи концентрации на редица тежки метали във водната растителност.
Те установяват, че изследваните макрофити C. demersum, P. australis са добри индикатори на
качеството на водите, поради техните изключителни способности да акумулират химични
елементи. Авторите определят, че тежките метали са в по-високи стойности в подводните
растения, отколкото в плаващите.
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Изключителното биологично разнообрази на ез. Сребърна, множеството международни
признания, но и значимите потенциални антропогенни заплахи пораждат интереса и
необходимостта от задълбочено проучване на съдържанието на тежките метали, както и
тяхното състояние при доминиращи групи макрофити в динамичната екосистема на ез.
Сребърна.
2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
През периода 2009–2011 година са извършени изследвания върху съдържанието на Pb,
Zn и Cu корен стъбло и листа от P. australis от езеро Сребърна (Фигура 1). За съдържание на
Pb, Zn и Cu са изследвани общо 81 проби от тръстика Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud.) (хелиофит). Номенклатурата на макрофити е представена по Fauna Europaea
(http://www.faunaeur.org/)
За събиране и изследване на макрофитите от езерната екосистема е приложен стандарт
БДС EN 15460:2008. Пробите от макрофити са довеждани до сухо състояние и са
съхранявани в хартиени пликове. Всяка проба предварително е описвана и номерирана.
Тъй като повечето изходни данни имат агрегирано разпределение, при проверка на
хипотези са използвани главно непараметрични методи: коефициентът на рангова корелация
на Spearman (rS) е използван за проверка на асоциацията между променливите, т.е. за
проверка на значимостта на връзката между съдържанието на тежки метали в тъканите на
рибите, паразитите, макрофитите, макробезгръбначните, водите и седиментите, както и
значимостта на тези стойности през различните сезони и години от периода на изследването
и други. Всички резултати със стойности р <0,05 се считат за значими. Сравняването на
разпределенията на анализираните параметри е извършвано с тест на Kruskal-Wallis (H,
Kruskal-Wallis Oneway Nonparametric AOV) и х2 - анализ. Тестовите са рангови и проверяват
нулевата хипотеза, че сравняваните независими случайни извадки произлизат от
съвкупности с еднакви разпределения и параметри на локализация. За статистическа
обработка на данните са използвани програмните продукти, MS Excel (Microsoft, 2010),
BioDiversity Pro (McAleece, 1997) и Statistica 10 (StatSoft, Inc., 2011).
3. РЕЗУЛТАТИ
В резултат на настоящото изследване са установени стойностите за съдържание на Pb,
Zn и Cu в корен, стъбло и листа на Phragmites australis и тяхното вариране (Фигура 1).
Констатирано е специфично разпределение на елементите в различните части на
растението. Най-високи средни стойности за трите елемента са установени при корените (Zn
54,60±7,59 mg/kg; Pb 12,97±1,17 mg/kg; Cu 7,03±2,78 mg/kg).
Най-високите стойности за съдържание на Pb, Zn и Cu в корените на тръстиката
свидетелстват за активна сорбция на изследваните елементи във P. australis от средата. Повисокото съдържание на металите в листата в сравнение със стъблото свидетелства за
активния транспорт на елементите. Pb, Zn и Cu се приемат като соли заедно с водата в
корените и се пренасят по ликовата проводяща тъкан към листата. Съотношението на
средните стойности на Zn и Pb, Cu и Pb се изменят в зависимост от типа на тъканта. В
корените съотношението CZn/Pb/корен=4,21, докато в стъблата и листата то намаля до около два
пъти, съответно CZn/Pb/листа=2,52 и CZn/Pb/стъбло=1,96 което свидетелства за увеличаване
съдържанието на Pb в листата спрямо това в стъблото.
Резултатите за изменението съотношението на Pb и Cu при различните части на P.
аustralis са съответно: CPb/Cu/корен=1,84, CPb/Cu/листа=3,28 и CPb/Cu/стъбло=3,86. Вероятно, близките,
но и високи стойности за съотшенията между съдържанието на Zn и Cu се основават на
техния антагонизъм (CZn/Cu/корен=7,76; CZn/Cu/листа=8,28 и CZn/Cu/стъбло=7,57). По-високото
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съдържанието на Zn в листата, в сравнение със стъблото се предполага, че се дължи на поинтензивното му натрупването в клетъчните стени и вакуоли.
Съдържанието на Pb, Zn и Cu във P. australis намалява в реда корен>листа>стъбло.
Установени са достоверни различия общо между стойностите на трите проследявани
елемента в пробите от тръстика (HKruskal-Wallis=18,61, p=0,0001). Според получените
резултати, съдържанието на тези елементи намалява в реда Zn>Pb>Cu. (Фигура 1).
Следователно, получените резултати позволяват да се определи тенденцията в намаляване
съдържанието на Zn при P. australis в ред корен>листа>стъбло. Увеличението на средните
концентрации на Pb при тръстиката вероятно е свързано с увеличаване натоварването с
елементите във водната екосистема.

Фиг. 1. Съдържание (mg/kg) на Pb, Zn и Cu в корен, стъбло и листа от P. аustralis от ез.
Сребърна
Високите стойности на изследваните елементи във водите на ез. Сребърна се
предполага, че се дължат на преминаването на замърсени води от р. Дунав. Проблемът с
натоварването на екосистемата би могъл да бъде свързан и с неправилно използване на
различни торове и препарати за растителна защита, както и с неправилни агротехнически
мероприятия.
Концентрацията на тежки метали в седиментите е по-ниска от получените за Дунавски
водосборен басейн, но спрямо предходни изследвания за ез. Сребърна при направеното
изследване се установява съществено повишаване на съдържанието на Zn и Cu. Повишените
нива в съдържанието на изследваните елементи от сладководната екосистема на ез. Сребърна
се свързват с вливането на замърсени води от оттока на водосбора, от р. Дунав, с подземните
води, които подхранват езерото и в незначителна степен с пренос на замърсяващи вещества
през атмосферата. Получените данни свидетелстват за ролята на постъпване на елементите
Pb, Zn и Cu при макрофитите от водата и от седиментите (Hristov, 2014).
4. ДИСКУСИЯ
При анализа на елементите във водите (Hristov, 2014) се констатира, че за Pb са
отчетени много високи стойности спрямо предходни изследвания. Тези високи нива
допълнително определят приемането чрез активна сорбция на Pb и преносът му към стъбло и
листа. Mалката разлика в концентрациите на Pb в корените и листата може да се основава и
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на възможността за навлизане чрез дифузия на елемента в листата. Констатираните високи
нива на Zn2+ и Cu2+ във водите, които превишават ПДК по Наредба № Н-4/2012 г. за
характеризиране на повърхностните води предполагат постъпване на тези елементи във
големи количества в корените на тръстиката.
Данните, получени при направеното изследване, за най-високи стойности за
съдържание на Pb, Zn и Cu в корените на P. australis спрямо другите части на растението
потвърждават проучването на Yurukova и Kochev (1996) за съдържанието на метали в
макрофити от ез. Сребърна. Следва да се отбележи, че тези автори получават по-ниски
концентрации за съдържанието на Zn в корените на тръстиката (28,00 mg/kg) спрямо тези от
настоящото изследване (54,6 mg/kg ±7,59). Стойностите за съдържание на Zn в стъблото
(17,43 mg/kg ±3,39) съвпадат с получените от Yurukova и Kochev (17,00 mg/kg) за езерната
екосистема. За съдържанието в листата те получават, обаче около два пъти по-ниски
стойности (15,00 mg/kg) спрямо получените при настоящето изследване (28,57 mg/kg ±2,66).
Подобни резултати за намалявне съдържанието на елементи в частите на P. australis в
реда корен>листа>стъбло са получени и от други автори (Yurukova и Kochev, 1996;
Baldantoni и др., 2004; Vymazal и др. 2007; Vymazal и др., 2009; Ebrahimi и др., 2011).
Изследваните елементи при P. australis намаляват в реда Zn>Pb>Cu, подобно на
изследването на Senze и Kowalska-Góralska (2008). Изследването на Duman и др. (2007),
Mleczek и др., (2009), Drzewiecka и др. (2010) определят подобно на получените в настоящата
работа резултати за високо съдържание на изследваните елементи в кореновата система на
тръстиката.
Установяват незначителни завишения в съдържанието на Pb през годините (Хибаум и
др., 2000; Христов, 2014). Стойностите за съдържание на Cu са по-високи при настоящото
изследване. По отношение на съдържанието на Zn се установява повишаване на стойностите.
5. ИЗВОДИ
 Изявена е ясно изразена тенденция за понижаване съдържанието на изучаваните
елементи в P. australis в реда: Zn>Pb>Cu.
 Съдържанието на трите елемента в P. australis е в направление
корен>листа>стъбло.
 Phragmites australis е надеждни биоиндикатори за проследяване степента на
замърсяване на водните екосистеми с Zn, Pb и Cu.
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