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Дисертационният труд е написан на 137 страници и включва 25 фигури, 

17 таблици и 20 приложения. Списъкът на цитираната литература 

съдържа 276 литературни източника. 

 

Изследванията, отразени в представения дисертационен труд, са 

финансирани от:  

 ШУ “Епископ Константин Преславски”; 

 Фонд “Научни изследвания” по договор RD-08-125/06.02.2017; 

 Фонд “Научни изследвания” по договор RD-08-167/09.02.2018. 

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от заседание на 

катедрен съвет на Катедра „Биология” към Факултет по природни науки 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” на 

16.01.2019 г. (Протокол № 6/16.01.2019 г.), съгласно Заповед на Ректора 

на ШУ № РД-16-001/08.01.2019 г. 

 

Работата по дисертацията е изпълнена в научна лаборатория по 

Цитогенетика и молекулярна биология към Катедра „Биология” на 

Факултет по природни науки на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски”. 
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БШ  Булевард „Симеон Велики“, гр. Шумен 

ГП  Градски парк на гр. Шумен 
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PCA Principal Component Analysis (Анализ на главните 

компоненти) 

SD Standard Deviation (Стандартно отклонение) 
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I. Увод 

Взаимодействието между човека и природата е един от 

основните проблеми, предмет на изследване както на природните, така и 

на социалните и икономически науки. Това взаимодействие има 

различни аспекти и се е променяло значително през историческото 

развитие на човешкото общество. Качеството на живот на човека зависи 

от природата и нейните ресурси, които предоставят жизненоважни 

услуги, в това число плодородна почва, чиста вода, естествена защита от 

наводнения, регулация на климата и много други. Екосистемите и 

биоразнообразието, които формират природния капитал, предоставящ 

тези услуги, често деградират или биват изгубени в резултат на 

човешката дейност. Това налага все по-големи усилия насочени към 

изучаването, оценяването и опазването на този природен капитал. 

Значително внимание на концепцията за екосистемните услуги в 

последно време се обръща и в Европейския съюз. Европейската агенция 

по околна среда залага на нея за развитието на редица политики, свързани 

с опазването на природата и биоразнообразието в частност. 

В съвременния глобализиращ се свят все по-голямата част от 

населението живее в урбанизирани райони, което от една страна може да 

повлияе негативно човешкото здраве, а от друга страна значително 

повишава интереса към „културните екосистемни услуги“ като културно 

разнообразие, естетически стойности, туризъм, рекреация и др.  

В по-големите населени места възможността за отдих на открито 

се осигурява основно от градските зелени пространства, но те не могат да 

посрещнат нарастващите нужди на населението от контакт с природата. 

Крайградските паркове и гори, защитените територии, като природни и 

национални паркове, също представляват важни зелени зони. 

Предоставяните от тях екосистемни услуги биха могли да са от 

съществено значение за подобряване на психическото и физическо 

състояние както на местното население, така и на всички посетители. 

Крайградските зелени зони обаче са изложени на антропогенен 

натиск, който основно се изразява в замърсяване на повърхностния 

почвен слой, водите и въздуха. Важен аспект от биологичното влияние 

на замърсителите е въздействието им върху функционирането на живите 
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клетки и генетичния им материал. Редица замърсители са промутагени – 

активират се след попадане в живите организми. Наличието на 

компоненти увреждащи ДНК и на промутагени се доказва чрез 

цитогенетични тестове като Allium cepa-тест. Тестът е предпочитан 

поради високата чувствителност на отчитаните цитогенетични 

биомаркери. 

Проучванията на крайградските защитени територии, като 

зелени зони, и на екологичния риск от замърсяване на техните почви и 

води, обогатяват научното познание за значението и качеството на 

предлаганите екосистемни услуги. Разнообразните изследвания на 

крайградските зелени зони могат пряко да послужат на компетентните 

органи при изготвянето на планове и програми за управление и 

мониторинг на околната среда. 

Обект на настоящето изследване е Природен парк „Шуменско 

плато”, който е крайградски природен парк, уникално разположен в 

непосредствена близост до гр. Шумен (Североизточна България). 

 

II. Цел и задачи 

Целта на настоящия дисертационен труд е да се направи анализ 

на значението на крайградска зелена зона Природен парк „Шуменско 

плато“ като източник на важни екосистемни услуги за местното 

население и да се оценят потенциалните екологични рискове от 

антропогенния натиск за качеството на тези услуги чрез цитогенетични 

биомаркери. 

За постигане на така зададената цел са поставени следните 

задачи: 

1. Да се направи сравнителен анализ на качествата на крайградски 

Природен парк „Шуменско плато” и Градски парк на гр. Шумен 

като зелени зони, предоставящи важни екосистемни услуги; 

2. Да се направи оценка на социалното значение на крайградски 

Природен парк „Шуменско плато” като зелена зона, 

предоставяща важни екосистемни услуги; 

3. Да се направи оценка на риска за качеството на екосистемните 

услуги чрез сравнителен физикохимичен анализ на 
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повърхностни почви от Природен парк „Шуменско плато“ и от 

два участъка в гр. Шумен, които са подложени на силен 

антропогенен натиск; 

4. Да се направи оценка на риска за качеството на екосистемните 

услуги чрез сравнителен анализ на степента на замърсяване на 

повърхностни почви от Природен парк „Шуменско плато“ и от 

два участъка в гр. Шумен, които са подложени на силен 

антропогенен натиск, чрез цитогенетични биомаркери;  

5. Да се направи оценка на риска за качеството на екосистемните 

услуги чрез анализ на степента на замърсяване на подземни води 

от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични 

биомаркери; 

6. Да се направи оценка на риска за качеството на екосистемните 

услуги чрез сравнителен анализ на степента на замърсяване на 

снежна покривка от Природен парк „Шуменско плато“ и от два 

участъка, подложени в различна степен на антропогенен натиск 

(гр. Шумен и селски район), чрез цитогенетични биомаркери. 

 

III. Материали и методи 

За изпълнение на задачите, поставени в настоящия 

дисертационен труд беше приложен комплексен подход. Обект на 

изследване е Природен парк „Шуменско плато“ (Фигура 1).  

Протоколите за всички методи са описани подробно в 

дисертационния труд:  

1. Експертна оценка на качествата на крайградски Природен 

парк „Шуменско плато“ и Градски парк на гр. Шумен като зелени зони, 

предоставящи важни екосистемни услуги, въз основа на 10 критерия, 

групирани в четири категории; 

2. Анкетно проучване чрез пряка анкета по метода интервю 

„лице в лице“ сред посетителите на крайградски Природен парк 

„Шуменско плато“ относно социалното значение на Парка като зелена 

зона, предоставяща важни екосистемни услуги; 

3. Количествен анализ на почвени проби за определяне на 

общата концентрация на елементи чрез Енергодисперсивен рентгено-
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флуоресцентен метод. Анализът е извършен в Института за ядрени 

изследвания и ядрена енергетика към БАН; 

4. Allium cepa-тест за оценка на генотоксичното и 

цитотоксичното действие на повърхностни почви, подземни води и 

снежна покривка върху коренови меристемни клетки; 

5. Анализ на експерименталните данни чрез вариационно-

статистически методи: T-критерий на Стюдънт, Метод χ2, Коефициент на 

корелация на Пирсън, Анализ на главните компоненти и Кластерен 

анализ. 

 

 

Фигура 1. Участъци, от които са взети проби за анализ. ПП – Природен 

парк „Шуменско плато“; ГП  – Градски парк на гр. Шумен; БШ  – бул. 

„Симеон Велики“, гр. Шумен; „Бисерна“ – Вход на пещера „Бисерна“; 

„Русалка“ – Вход на пещера „Русалка“; ГР – градски район в гр. Шумен; 

СР – селски район, северно от гр. Шумен. 

… - Почва; … - Подземна вода; … - Сняг. 
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IV. Резултати 

1. Сравнителен анализ на качествата на крайградски 

Природен парк „Шуменско плато“ и Градски парк на гр. Шумен 

като зелени зони, предоставящи важни екосистемни услуги  

Сравнителната оценка на качествата на зелените зони се 

основава на преценките на 9 експерта по 10 критерия, групирани в четири 

категории (Таблица 1). Критериите, по които Природен парк „Шуменско 

плато“ (ПП) е оценен значително по-високо от Градски парк на гр. 

Шумен (ГП) са: „В чиста зона“ и „Разнообразие от естествена 

растителност“. Отчетлива е разликата и по отношение на критериите 

„Позволява разширяване на територията“, „Наличие на реки, езера, 

фонтани“ и „Разнообразие от видове птици“. Градският парк е оценен по-

високо само по критерия за географско положение: „В централна част на 

града“. 

 

Таблица 1.  

Експертна оценка на качествата на Природен парк „Шуменско плато“ и 

Градски парк на гр. Шумен като зелени зони, предоставящи важни 

екосистемни услуги. 

Категория ПП  ГП  Критерий ПП  ГП  

Местоположение 

 

 

 

 

0.082 0.093 В чиста зона 0.060 0.016 

В централна част на 

града  

0.005 0.074 

Позволява 

разширяване на 

територията 

0.017 0.003 

Използване 0.325 0.331 Наличие на 

съоръжения за отдих 

0.234 0.234 

Наличие на заведения 0.091 0.097 

Околна среда 0.171 0.139 Наличие на реки, 

езера, фонтани 

0.065 0.045 

Наличие на площи, 

покрити с дървета 

0.097 0.088 
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Наличие на 

специално 

пространство за 

домашни любимци 

0.009 0.006 

Биоразнообразие 0.157 0.074 Разнообразие от 

естествена 

растителност 

0.085 0.016 

Разнообразие от 

видове птици 

0.072 0.059 

Крайна оценка: 0.735 0.638    

ПП  – Природен парк „Шуменско плато“; ГП  – Градски парк на гр. 

Шумен; Максимална стойност на крайната оценка: 1.00. 

 

2. Оценка на социалното значение на крайградски Природен 

парк „Шуменско плато” като зелена зона, предоставяща важни 

екосистемни услуги 

Изследването беше проведено чрез анкетно проучване сред 

посетителите на Парка. Данните показват, че повечето анкетирани са 

жители на гр. Шумен със средно и висше образование, работещи и на 

възраст 20-59 години (Фигура 2). 
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Фигура 2. Социално-демографска структура на извадката от посетители 

на Природен парк „Шуменско плато“ (n = 136). 
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По-голямата част от респондентите (46.32%) споделят, че 

посещават Парка всяка седмица, около една трета (27.94%) - всеки месец 

и 23.53% - всеки ден (Таблица 2).  

 

Таблица 2.  

Честота (колко често) и продължителност (колко време) на посещенията 

в Природен парк „Шуменско плато“. 

Въпрос Отговор Брой 

Колко често посещавате ПП? Всеки ден 32 (23.53%) 

Всяка седмица 63 (46.32%) 

Всеки месец 38 (27.94%) 

Неотговорили 3 (2.21%) 

През кои месеци посещавате 

ПП?a 

Януари 63 (46.32%) 

Февруари 64 (47.06%) 

Март 81 (59.56%) 

Април 105 (77.21%) 

Май 117 (86.03%) 

Юни 127 (93.38%) 

Юли 131 (96.32%) 

Август 131 (96.32%) 

Септември 129 (94.85%) 

Октомври 106 (77.94%) 

Ноември 81 (59.56%) 

Декември 67 (49.26%) 

Каква е средната 

продължителност на 

посещението? 

По-малко от 1 час 29 (21.32%) 

До 2 часа 64 (47.06%) 

До 4 часа 27 (19.85%) 

Повече от 4 часа 15 (11.03%) 

Неотговорили  1 (0.74%) 
a – Процентът е над 100%, защото респондентите са посочили 

повече от един отговор. 
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Най-предпочитани са летните и пролетните месеци на годината. 

Около половината от респондентите посещават Природен парк 

„Шуменско плато“ през есенните и дори през зимните месеци. За 

повечето анкетирани посещенията са кратки - с продължителност от един 

(21.32%) или два (47.06%) часа. 

Възприемането на Парка от респондентите като място за отдих 

беше оценено въз основа на отговорите на въпроса "С каква цел 

посещавате Природния парк?" и от представата им за значимостта на 

посещенията за тяхното физическо и/или психическо здраве (Таблица 3).  

 

Таблица 3.  

Оценка на посетителите на Природен парк „Шуменско плато“ на 

значението му като място за отдих. 

Въпрос Отговор Брой 

С каква цел 

посещавате ПП?a 

Спорт 79 (58.09%) 

Разходка с децата 33 (24.26%) 

Разходка с домашния любимец 15 (11.03%) 

Среща с приятели 44 (32.35%) 

На пикник 43 (31.62%) 

За да бъда сред природата 88 (64.71%) 

За да избягам от града 48 (35.29%) 

Отдих и почивка 59 (43.38%) 

Друго  12 (8.82%) 

Смятате ли, че 

посещението на ПП  е 

важно за вашето 

психическо/физическо 

здраве?a 

Да, за психическото здраве 114 (83.82%) 

Да, за физическото здраве 131 (96.32%) 

  

a - Процентът е над 100%, защото респондентите са посочили 

повече от един отговор. 

 

Нашите резултати показват основните мотиви, които подтикват 

гражданите да посещават ПП: да бъдат сред природата (64.71%) и да 

спортуват (58.09%) (Таблица 3). Друга важна причина е възможността за 

отдих и почивка (43.38%). Според почти всички респонденти 
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посещенията са от решаващо значение както за физическото (96.32%), 

така и за психическото (83.82%) им здраве.  

Социално-демографските показатели са независими 

променливи, които допринасят за анализа на резултатите. В настоящото 

изследване не беше установена статистически значима връзка между 

социалното значение на Природен парк „Шуменско плато” като 

крайградски парк и зелена зона за отдих за посетителите и техните 

демографски характеристики (Таблица 4). 

 

Таблица 4.  

Влияние на демографските характеристики на респондентите върху 

избора им на отговор на въпросите от анкетната карта относно 

социалното значение на крайградски Природен парк „Шуменско плато” 

като зелена зона, предоставяща важни екосистемни услуги (n = 136). 

 Демографски характеристики 

Въпрос 

Пол 

(r) 

Възраст 

(r) 

Образование 

(r) 

Трудова 

заетост (r) 

Колко често посещавате 

ПП? 

0.32 0.40 0.30 0.38 

През кои месеци 

посещавате ПП? 

0.04 0.16 0.10 0.15 

Каква е средната 

продължителност на 

посещението? 

0.30 0.45 0.29 0.41 

С каква цел посещавате 

ПП? 

0.22 0.31 0.21 0.29 

Смятате ли, че 

посещението на ПП  е 

важно за вашето 

психическо/ физическо 

здраве? 

0.01 0.16 0.10 0.15 

* - Р ≤ 0.05; r – Коефициент на корелация на Пирсън: 0< r <0.3 слаба 

корелация, 0.3< r <0.5 умерена корелация, 0.5< r <0.7 значителна 

корелация, 0.7< r <0.9 силна корелация, 0.9< r <1.0 много силна 

корелация. 
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3. Оценка на риска за качеството на екосистемните услуги 

чрез сравнителен физикохимичен анализ на повърхностни почви от 

Природен парк „Шуменско плато“ и от два участъка в гр. Шумен, 

които са подложени на силен антропогенен натиск  

При анализ на антропогенното замърсяване на почвите 

обичайният подход е да се изследват физикохимични показатели като 

обща концентрация на тежки метали и рН. В настоящото проучване само 

две от почвените суспензии (ПП-2 и ПП -3) имат слабо кисел характер 

(Таблица 5). Другите проби имаха слабо алкално рН (7.20 – 7.90). В 

почвените проби бяха установени 4 тежки метала (Cu, Zn, Cd и Pb), 

включени в Наредба №3 (Норми за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите). Общата концентрация на тези метали в 

изследваните повърхностни почви не превишава максимално 

допустимите концентрации, определени в Наредбата (Таблица 5). 

 

Таблица 5.  

Обща концентрация на тежки метали в повърхностни почвени проби от 

Природен парк „Шуменско плато“ и от два антропогенно повлияни 

участъка в гр. Шумен. 

  Елементи (mg/kg) 

Проба pH Pb Zn Cu Cd 

ПП- 1  7.38 44 57* - - 

ПП- 2  6.52 47 83* - 3 

ПП- 3  5.89 52* 68 - - 

ПП- 4  7.20 23 93 - 3 

ПП- 5  7.82 21 113* - - 

ПП- 6  7.64 44 78 20 2 

ПП- 7  7.49 42 92 28 2 

ГП  7.98 40 80 23 2 

БШ  7.90 26 108 24 3 

МДК   200 400 300 8 

ПП  – Природен парк „Шуменско плато“; ГП  – Градски парк на гр. 

Шумен; БШ  – бул. „Симеон Велики“, гр. Шумен; МДК – Максимално 

допустими концентрации за населени места, паркове и спортни 
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площадки (Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите); * – статистически 

достоверни разлики между общата концентрация на тежки метали в ПП  

и БШ  при P ≤ 0.05.  

 

Статистическите методи Анализ на главните компоненти 

(Principal Component Analysis, РСА) и Кластерен анализ (Cluster Analysis, 

СА) позволяват идентифициране на моделите на данните, за да бъдат 

установени приликите и разликите между изследваните райони. Чрез 

PCA и СА бяха получени подобни модели на общата концентрация на 24 

елемента в повърхностни почви от Природен парк „Шуменско плато“ и 

от двата антропогенно повлияни участъка в гр. Шумен (Фигура 3). 

Въпреки разликите в общата концентрация на някои елементи, РСА 

поставя всички изследвани участъци в един квадрант, а СА формира 

кластери с малко разстояние. 

 

 

А 
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Б 

Фигура 3. Сходство в общия елементен състав на повърхностни почви от 

Природен парк „Шуменско плато“ и от два антропогенно повлияни 

участъка в гр. Шумен. Кластерен анализ (А) и Анализ на главните 

компоненти (Б) на базата на общата концентрация на 24 елемента в 

повърхностните почви.  

 

4. Оценка на риска за качеството на екосистемните услуги 

чрез сравнителен анализ на степента на замърсяване на 

повърхностни почви от Природен парк „Шуменско плато“ и от два 

участъка в гр. Шумен, които са подложени на силен антропогенен 

натиск, чрез цитогенетични биомаркери 

Влиянието на суспензиите от повърхностни почви от Природен 

парк „Шуменско плато“ и гр. Шумен беше оценено чрез цитогенетичните 

биомаркери на Allium cepa-тест. Третирането с водни суспензии от 

почвени проби от ПП -2, ПП -3, ПП-4 и ПП -6 значително намалява 

митотичната активност на меристемните клетки в сравнение с 

отрицателната контрола (Таблица 6). 
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Таблица 6.  

Влияние на третирането с водна суспензия от повърхностни почви от 

Природен парк „Шуменско плато“ и от два антропогенно повлияни 

участъка в гр. Шумен в продължение на 24 часа върху митотичния индекс 

и честотата на анормални клетки в коренова меристема на Allium cepa L. 

Проба 

МИ  

Анормални 

митотични 

клетки 

Анормални интерфазни клетки 

Микроядра Двуядрени 

%±SD %±SD %±SD %±SD 

ОК  5.51±0.76 6.04±4.71 0.01±0.04 0.25±0.15 

ПП- 1  5.33±1.79 11.29*±5.94 0.02±0.05 0.42±0.20 

ПП- 2  4.26*±1.05 7.20±4.05 0.05±0.09 0.39±0.28 

ПП- 3  3.85*±1.22 13.92*±10.30 0.02±0.04 0.36±0.39 

ПП- 4  1.74*±0.72 12.03±10.49 0.02±0.07 0.13±0.14 

ПП- 5  4.74±1.61 16.74*±5.06 0.03±0.07 0.59±0.64 

ПП- 6  1.58*±0.71 25.52*±22.00 0.00±0.00 0.14±0.21 

ПП- 7  5.29±0.85 17.22*±6.43 0.00±0.00 0.41±0.56 

ГП  4.14±1.06 14.92*±6.67 0.01±0.04 0.38±0.39 

БШ  4.08*±0.78 22.52*±11.24 0.00±0.00 0.10±0.24 

ПК  3.43*±1.25 10.86±7.47 0.18*±0.20 0.22±0.20 

ОК – отрицателна контрола (дейонизирана вода); ПП – Природен парк 

„Шуменско плато“; ГП – Градски парк на гр. Шумен; БШ – бул. „Симеон 

Велики“, гр. Шумен; ПК – положителна контрола (метил метансулфонат, 

11 mg/l); МИ – митотичен индекс. Резултатите са представени като 

средна стойност ± стандартно отклонение (SD), * - P ≤ 0.05. 

 

Силно негативно влияние оказват и суспензиите от двете проби 

от гр. Шумен (ГП  и БШ). Процентът на анормални митотични клетки 

след третиране със суспензия от почва от ПП -1, ПП -3, ПП -4, ПП -5, ПП -

6, ПП-7, ГП  и БШ  е значително по-висок в сравнение с отрицателната 

контрола. Третирането с почвена суспензия от изследваните райони не 

оказва влияние върху процента на интерфазни клетки с микроядра. В 
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същото време нараства броят на клетките с две ядра след третиране с 

почвена суспензия от ПП -1, ПП -2, ПП -3, ПП -5, ПП -7 и ГП . 

 

5. Оценка на риска за качеството на екосистемните услуги 

чрез анализ на степента на замърсяване на подземни води от 

Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери 

Влиянието на подземните води от Природния парк беше оценено 

чрез Allium cepa-тест с води от входа на пещера „Русалка“ и пещера 

„Бисерна“. Изследваните подземни води оказват силен цитотоксичен 

ефект върху кореновите меристемни клетки на Allium cepa L. (Таблица 

7). Стойностите на митотичния индекс бяха под 1%. Това не позволи да 

бъде направен анализ на останалите цитогенетични биомаркери, 

отчитани в делящи се и в интерфазни клетки.  

 

Таблица 7.  

Влияние на третирането с подземна вода от Природен пак „Шуменско 

плато“ в продължение на 24 часа върху митотичния индекс и честотата 

на анормални клетки в коренова меристема на Allium cepa L. 

Проба 

МИ  

Анормални 

митотични 

клетки 

Анормални 

интерфазни 

клетки 

%±SD %±SD %±SD 

Контрола 5.02±0.41 4.77±3.71 0.17±0.27 

Пещера 

„Русалка“ 
<1 

- - 

Пещера 

„Бисерна“ 
0 

- - 

Контрола – дейонизирана вода; МИ – митотичен индекс. Резултатите са 

представени като средна стойност ± стандартно отклонение (SD), *P ≤ 

0.05. 
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6. Оценка на риска за качеството на екосистемните услуги 

чрез сравнителен анализ на степента на замърсяване на снежна 

покривка от Природен парк „Шуменско плато“ и от два участъка, 

подложени в различна степен на антропогенен натиск (гр. Шумен и 

селски район), чрез цитогенетични биомаркери 

Влиянието на разтопен сняг от снежната покривка на Природния 

парк и два участъка с различна степен на антропогенно влияние (ГР  - 

Градски район в гр. Шумен и СР - селски район, северно от гр. Шумен) 

върху пролиферационната активност на меристемни клетки на Allium 

cepa L. са представени в Таблица 8. При третиране на кореновата 

меристема с проби от ПП  и ГР  митотичната активност е почти напълно 

инхибирана. Поради факта, че стойностите на митотичния индекс са по-

ниски от 1%, не беше възможно да бъде направен пълен цитогенетичен 

анализ и не бяха отчетени цитогенетични биомаркери в митотични и 

интерфазни клетки. Третирането с разтопен сняг от снежната покривка 

на СР не оказва влияние върху процеса на клетъчно делене - стойностите 

на митотичния индекс, фазовите индекси, дела на анормалните 

митотични и интерфазни клетки не се отличават от тези на отрицателната 

контрола.  

 

Таблица 8.  

Влияние на третирането с разтопен сняг от снежна покривка от Природен 

парк „Шуменско плато“ и от два участъка с различна степен на 

антропогенно влияние (гр. Шумен и селски район) в продължение на 24 

часа върху митотичния индекс и честотата на анормални клетки в 

коренова меристема на Allium cepa L. 

Проба 

МИ  

Анормални 

митотични 

клетки 

Анормални интерфазни 

клетки 

Микроядра Двуядрени 

%±SD %±SD %±SD %±SD 

Контрола 4.81±0.71 5.10±3.82 0.04±0.05 0.13±0.23 

ПП  - - - - 

ГР  - - - - 

СР  4.85±0.25 5.33±4.80 0.03±0.05 0.00±0.00 
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Контрола – дейонизирана вода; ПП  – Природен парк „Шуменско плато“; 

ГР  – градски район в гр. Шумен; СР – селски район, северно от гр. 

Шумен; МИ – митотичен индекс. Резултатите са представени като средна 

стойност ± стандартно отклонение (SD), * – P ≤ 0.05. 

 

V. Заключение 

Урбанизацията оказва съществен негативен ефект върху 

здравето на човека. Поради това здравословният начин на живот е един 

от приоритетите на съвременното общество. В пренаселените градски 

пространства връзката на човек с природата осигуряват т.н. зелени зони 

– градски и крайградски паркове. Градските и крайградските паркове 

обаче са обект на антропогенен натиск, който може да влоши тяхното 

качество като зелени зони за рекреация. В това отношение важно 

значение има осигуряването на добро качество на зелените зони.  

В тази връзка беше направена сравнителна експертна оценка на 

качествата на най-голямата зелена зона в района на гр. Шумен – 

Природен парк „Шуменско плато“ с Градски парк на гр. Шумен. 

Резултатите показват, че и двата парка притежават характеристики, които 

ги определят като много добри зелени зони, предоставящи важни 

екосистемни услуги, но Природният парк е с по-висока оценка. Поради 

това местната власт трябва да стимулира населението да прекарва повече 

време на територията му. Парковете и зелените зони са важна и 

дългосрочна инвестиция, която местната власт може да направи в името 

на гражданите и тяхното благополучие. 

Поради високата експертна оценка на Природен парк 

„Шуменско плато“ като качествена зелена зона е важно да се направи 

оценка и на това дали посетителите го възприемат като зелена зона за 

отдих на открито. Проведеното анкетно проучване показва, че повечето 

посетители са млади, работещи и добре образовани хора. Основните 

дейности на посетителите в Парка са - наслаждаване на природата, 

разходки или тренировки на открито и откъсване от ежедневието. 

Честотата на посещенията е впечатляващо висока: около половината от 

респондентите посещават ПП всяка седмица, а една четвърт съобщават 

за ежедневни посещения. Лятото е предпочитаният сезон, но около 
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половината от анкетираните споделят, че посещават ПП целогодишно. 

Посетителите на Природния парк считат, че посещенията в Парка са 

подходящ начин за постигането на здравословен начин на живот и са от 

решаващо значение за физическото и психическо здраве. 

При изследването установихме някои обезпокоителни резултати. 

Много е малък делът на безработните, хората на възраст над 60 години и 

на тези с малки деца сред посетителите на Природен парк „Шуменско 

плато“. Малкият брой на последните две групи може да се дължи на 

необходимостта да се използва автомобил или да се изкачат няколко 

стотин стъпала, за да се достигне до територията на Парка. 

Препоръчително е местната власт да предприеме мерки, с които да се 

улесни достъпът до Парка за възрастни хора, хора с увреждания и на 

деца. Също така би било полезно да се изгради нова подходяща 

инфраструктура и да се подобрят услугите като достъп до чиста вода, 

тоалетни и места за сядане. Прекарването на време сред природата може 

да бъде подходящ начин за подобряване на физическото и психическото 

здраве на ниска цена.  

Представените данни свидетелстват, че Природен парк 

„Шуменско плато“ като крайградска зелена зона предоставя важни 

екосистемни услуги, които са високо ценени от посетителите. Това 

налага да се обърне специално внимание и на възникващите 

екосистемните антиуслуги. В настоящото изследване беше направен 

анализ на степента на замърсяване на повърхности почви от Природен 

парк „Шуменско плато“ и от два участъка в гр. Шумен, които са 

подложени на силен антропогенен натиск, чрез анализ на рН, обща 

концентрация на тежки метали и Allium cepa-тест. Установено беше, че 

повърхностните почви не показват съществени отклонения от 

допустимите физикохимични стойности. Резултатите от РСА и СА на 

базата на 24 елемента обаче показват сходен модел на елементния състав 

на повърхностните почви от Природния парк и двата антропогенно 

повлияни участъка в гр. Шумен (Градския парк и тревната площ по 

протежението на бул. „Симеон Велики“).  

Стандартният физикохимичен анализ обаче не винаги може да 

осигури пълна информация относно влиянието на сложни смеси като 
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почви и води върху биологични обекти. Поради това беше направен 

цитогенетичен анализ на степента на замърсяване на повърхностни почви 

и на води (подземни води и снежна покривка) от Природен парк 

„Шуменско плато“. Установено беше съществено инхибиране на процеса 

на клетъчно делене на кореновата меристема на Allium cepa L., промяна 

в митотичните фази, увеличение на дела на анормалните митотични и 

интерфазни клетки след третиране с повърхностни почви от Природния 

парк, Градския парк и тревната площ по протежението на бул. „Симеон 

Велики“, гр. Шумен. Третирането с подземни води и разтопен сняг от 

Природния парк и сняг от гр. Шумен много силно инхибира клетъчната 

пролиферация. Само след третиране със снежна проба от Селски район 

стойността на митотичния индекс и дела на анормалните митотични и 

интерфазни клетки не се отличава от този на контролата. Тези данни 

свидетелстват за отсъствие на замърсители с цитотоксично и 

генотоксично влияние в снега от Селски район.  

Получените в настоящото изследване резултати са показател, че 

установеният цитотоксичен и генотоксичен ефект на повърхностни 

почви и води на крайградския Природен парк вероятно е следствие от 

антропогенното замърсяване на атмосферата на гр. Шумен. В подкрепа 

на този анализ са данните за превишаване пределно допустимите 

концентрации на фини прахови частици (ФПЧ10) през зимния сезон в 

атмосферата на гр. Шумен. Според местната власт това е резултат от 

високото пепелно съдържание в отпадъчните газове, които се формират 

при изгарянето на твърди горива (дърва и въглища) през отоплителния 

сезон в битовия сектор. Локалните метеорологични условия, като 

атмосферно налягане, посока на вятъра, инверсии и други, 

благоприятстват движението на замърсителите и ФПЧ10 от атмосферата 

над гр. Шумен в посока към Природен парк „Шуменско плато“. Това би 

обяснило сходния модел на елементния състав на повърхностните почви 

от Природния парк и гр. Шумен. Добре известно е, че чрез валежите 

замърсителите от почвата се инфилтрират в подземните води. Процесът 

се благоприятства от релеф с карстова морфоструктура, която е 

доминираща на Шуменското плато. Благоприятните условия за 

натрупване на замърсители в повърхностните почви на Природния парк 
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и придвижването им през почвените хоризонти вероятно са довели до 

тяхното натрупване в подземните води. Установеното цитотоксично и 

генотоксично замърсяване показва, че съществува риск както за 

екосистемите на Природен парк „Шуменско плато“, така и за здравето на 

хората. Посетителите на ПП вдишват фините прахови частици и 

използват водите за питейни нужди. Освен това с подземната вода се 

водоснабдяват някои от близките селища и се напояват прилежащи 

селскостопански земи.  

Резултатите от настоящото проучване показват важните 

екосистемни услуги, които предоставят крайградските природни 

паркове. Качеството и достъпността до тези услуги обаче могат да бъдат 

сериозно ограничени поради неблагоприятно антропогенно влияние 

произтичащо от дейностите в близко разположени големи селища. 

Физикохимичните параметри (рН и обща концентрация на тежки метали 

в почвата) не са достатъчни за провеждане на ефективен екологичен 

мониторинг. Биологичните тестове могат да предоставят важна 

информация за рисковете, които крият сложни смеси като почвите и 

водите. Необходимо е да се използват и подходящи биоиндикатори в 

екотоксикологичните анализи. Нашите данни потвърждават, че Allium 

cepa-тестът е чувствителен и надежден тест за изследване на 

цитотоксичност и генотоксичност на комплексни смеси. 

 

VI. Изводи 

Резултатите, получени в настоящото изследване, позволяват да 

се направят следните изводи: 

1. Крайградски Природен парк „Шуменско плато“ притежава 

характеристики, които го определят като много по-добра зелена 

зона от Градски парк на гр. Шумен. Природният парк има 

значително по-висока оценка от Градския парк по критериите 

„В чиста зона“ и „Разнообразие от естествена растителност“; 

2. Резултатите от анкетното проучване сред посетителите на 

Природен парк „Шуменско плато“ доказват неговото голямо 

социално значение като източник на екосистемни услуги, в 

частност като зелена зона, която дава възможност за постигане 
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на здравословен начин на живот, поддържане на добро 

физическо и психическо здраве; 

3. Стойностите на рН на повърхностните почви от Природен парк 

„Шуменско плато“ и от два участъка в гр. Шумен, подложени 

на силен антропогенен натиск (Градски парк и тревна зона по 

протежението на бул. „Симеон Велики“), не свидетелстват за 

наличието на екологичен риск в изследваните райони; 

4. Общата концентрация на тежките метали Cu, Zn, Cd и Pb в 

повърхностните почви от Природен парк „Шуменско плато“ и 

от двата участъка в гр. Шумен, подложени на силен 

антропогенен натиск (Градски парк и тревна зона по 

протежението на бул. „Симеон Велики“), не превишава 

максимално допустимите концентрации съгласно българското 

законодателство. Въпреки това е установен сходен модел на 

елементния състав на повърхностните почви от Природния 

парк и антропогенно повлияните райони, което свидетелства, че 

крайградският Природен парк „Шуменско плато“ е изложен на 

антропогенен натиск. 

5. Третирането със суспензия от повърхностни почви от Природен 

парк „Шуменско плато“ и от два участъка в гр. Шумен, 

подложени на силен антропогенен натиск (Градски парк и 

тревна зона по протежението на бул. „Симеон Велики“), 

понижава пролиферативната активност на меристемни клетки 

от Allium cepa L., променя дела на митотичните фази и 

индуцира появата на анормални клетки. Това е показател за 

наличието на компоненти с цитотоксично и генотоксично 

действие в повърхностните почви от изследваните райони; 

6. Силното инхибиране на митотичната активност след третиране 

с подземни води от Природен парк „Шуменско плато“ 

свидетелства за наличието на замърсители със силен 

цитотоксичен ефект в изследваните води; 

7. Силното инхибиране на митотичната активност след третиране 

с разтопен сняг от Природен парк „Шуменско плато“ и от гр. 
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Шумен свидетелства за наличието на замърсители със силен 

цитотоксичен ефект в снега от изследваните райони; 

8. Липсата на цитотоксичен и генотоксичен ефект след третиране 

с разтопен сняг от Селски район и наличието на силен 

цитотоксичен и генотоксичен ефект след третиране с почви и 

води от Природен парк „Шуменско плато“ и гр. Шумен върху 

меристемните клетки от Allium cepa L. показва, че 

замърсителите в Природния парк вероятно имат антропогенен 

произход и са резултат от човешката дейност в гр. Шумен;  

9. Крайградските природни паркове предоставят важни 

екосистемни услуги, които могат да бъдат сериозно 

компрометирани и ограничени от неблагоприятно 

антропогенно влияние, произтичащо от дейностите в близко 

разположени големи селища. 

 

VII. Справка за приносните моменти 

1. За пръв път е направен сравнителен анализ на качествата на 

крайградски природен парк и градски парк като зелени зони за 

отдих. Доказани са по-добрите качества и социалното 

значение на крайградския природен парк като зелена зона, 

предоставяща важни екосистемни услуги; 

2. За пръв път е направена оценка на екологичния риск от 

цитотоксично и генотоксично замърсяване с вероятен 

антропогенен произход на почви и води в крайградски 

природен парк, който е зелена зона, предоставяща важни 

екосистемни услуги;  

3. Потвърдена е приложимостта и надеждността на 

цитогенетичните биомаркери на Allium cepa-теста при 

мониторинг и оценка на състоянието на околната среда и 

качеството на екосистемните услуги; 

4. Потвърдена е необходимостта на комплексното използване на 

физикохимични анализи и биологични тестове при оценка на 

състоянието на околната среда и качеството на екосистемните 

услуги.  
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