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Abstract. The research work presents the results of a 2-year long geochemical study of rainwaters, 
surface waters and shallow and deep ground waters from the East Thracian lowland in Bulgaria. 
The chemical reactions between the waters and the rock substrate, with which they are in contact, 
are discussed. The accent of the work is the hydrogen carbonate behaviour and the deposition of 
carbonate rich soils in the region. Also discussed is the human use of the waters with regards of 
their chemical properties.  

The monitoring of the springs and the permanent lakes was conducted at least once per 
season and that of the seasonal lakes during the period in water existence. The integral hydro 
chemical parameters (рН, ∆pH, and the specific electrical conductivity - χ) were measured in situ 
with portable instruments. The macro components were found by standard chemical procedures: 
Ca2+ and Mg2+ - using complexonometry, HCO3

- - using protonometry (in situ), Cl- - using 
argentometry, SO4

2- - by ICP - AES, Na+ and K+ - using ICP - AES. 
The results of the study are as follows: in general, during the summer the rainwater is slightly 

acid in the beginning of the rain, while at the end it becomes neutral. When the rain is accompanied 
by wind, the rain water is slightly alkaline with unusually high electric conductivity, because of 
pollution with hydrogen carbonate, sulphites, and chlorides of calcium and magnesium. Possible 
reason for these anomalies is the solution of windblown particles. 

The shallow groundwater is oversaturated with respect to the calcite. Its composition 
most likely evolves from the undersoil carbonates leaching by the percolating rainwaters. The 
deep groundwaters with spring genesis, with some exceptions, are highly mineralized and with 
high electric conductivity, they are enriched in HCO3

- + CO3
2-, and in NO3

- as well. In most 
cases, they should be used for potable waters with some caution. The waters in some springs 
are oversaturated with respect to calcite and in some cases with respect to dolomite. The result 
confirms the conclusion that the main factor forming the composition of the water in this region 
is the reaction with the solid phases. The surface waters from the lakes have been formed over 
carbonate rich impermeable substrate dominated by calcrete (caliche) deposits, which results in 
high pH values and high concentrations of hydrogen carbonates and carbonates.

In the summer and in warm and dry periods Ca2+, HCO3
- and Mg2+ in lower concentrations 

were found in the waters. This observation serves as evidence that the higher the temperatures 
and the drier the conditions the more carbonates will pass from liquid to solid phase. Thus, the 
waters are unloaded of carbonates, forming carbonate soils rich in CaCO3. 

In the investigated region, the increase of the rain water supply leads to increase in the 
concentrations of Ca2+, HCO3

- и Mg2+, as well as in the general mineralization and the electrical 
conductivity. The trend is valid in normal seasonal conditions in the region and not in especially 
wet periods. 

These data together with the data for the seasonal changes of the insoluble inorganic carbon 
and water soluble HCO3

-, Ca2+ и Mg2+ in the soils contacting the studied waters support the idea 
for the cyclicity in the solution and deposition of CaCO3 in the soil. 

The main factor for mobilization and immobilization of carbonates is the abundance of 
waters in contact with soil or rocks. The observed cyclicity supports the hypothesis for creation 
of stable calcrete layers by predominance of deposition over solution, which happens in arid or 
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semiarid conditions.
Keywords: springs, chemism, calcretes, East Tracian Lowland

Резюме. Представени са резултатите от двугодишен геохимичен мониторинг в Източ-
нотракийската низина на дъждовни, повърхностни, плитки подпочвени и дълбоки подземни 
води. Дискутира се влиянието върху състава им на взаимодействията с твърдите фази, с 
които контактуват. Акцентира се върху вариациите в съдържанието на хидрогенкарбонат 
и условията на отлагане на карбонати от водите. Коментира се възможната употреба на 
водите за селскостопански и питейни цели. Дискутира се ролята на водите в цикличността 
на отлагане и разтваряне на карбонати – предшественици на формирането на калкретни 
слоеве.

Ключови думи: извори, химизъм, калкрети, Източнотракийска низина

Въведение
„Водата е живот” – така най-синтезирано може да се опише ролята на водата 
за хората, животните и растенията. Качеството на водата влияе върху здравето 
на хората и животните и върху почвеното плодородие. Познаването на 
параметрите, характеризиращи качеството на водата, допринася за опазване 
на цялата екосистема, включително човека. Познаването на състава на водата 
дава възможност да се съди и за протеклите и възможни хидрогеохимични 
взаимодействия между водата, скалите и почвите, с които тя контактува. 

Фиг. 1. Район на изследване
Fig. 1. Research area location.

В Източнотракийската низина (фиг. 1) 
ландшафтът е доминиран от повсеместно 
разпространени подпочвени карбонати 
– калкрети (Димитров и др., 2010). В 
световната литература е доказано (Alonso-
Zarza, 2003; Wright, 2007), че съставът 
на водата е един от основните фактори, 

влияещи върху образуването на калкрета, т.е. на слой, богат на вторично утаени 
карбонатни минерали. В калкретизирани почви плодородието е влошено 
поради липсата на хранителни вещества, интоксикация, силно алкални 
условия и занижени филтрационни свойства на почвената подложка. От 
друга страна, възможно е водата, способна да утаи карбонати, да бъде в някои 
отношения неподходяща за напояване и за питейни нужди. Настоящата статия 
представя резултатите от изследване на водите в Източнотракийската низина 
от гледна точка на състава им, формиран чрез физико-хидро-геохимични 
взаимодействия с твърдите фази, с които контактуват, възможностите за 
утаяване на карбонати и възможната употреба на водите за селскостопански 
цели. 

Изследвани обекти
Изследванията бяха проведени в Източната част на Тракийската низина и 
по-точно в площта, ограничена от Светиилийските височини и Тамаринския 
Бакаджик на север и Сакар планина от юг. На запад изследваният район стига 
до долината на р. Сазлийка, а на югоизток - до долината на р. Поповска. 

В продължение на две години бяха изследвани дъждовни води, плитки 
подпочвени води, дълбоки подземни води в контакт със скали и повърхностни 
води, намиращи се в контакт с калкрет. 

Дъждовните води бяха анализирани с помощта на местни сътрудници 
от с. Скалица и с. Маломир (Ямболско), като интегралните параметри се 
измерваха по време и веднага след валежа. 
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Плитки подпочвени води бяха изследвани в района североизточно от с. 
Скалица. Тези води се разкриват в изкопи на локална газопроводна мрежа 
с дълбочина до около 2 m. Водите се появяват в понижения на релефа, като 
са концентрирани върху водозадържаща подложка от плиоценски глини. В 
позитивните форми на релефа от същия район се наблюдава калкретна кора с 
дебелина между 0,5 и 1,5 m (Димитров и др., 2010).

Изследвани са и води, събрани с помощта на плитка дренажна система от 
пластмасови тръби, монтирана в нива в землището на с. Маломир. 

Дълбоките подземни води в областта се формират от контакта с глинесто-
песъкливите плиоценски седименти и със скалите от издигнатите блокове на 
скалната подложка. Химичният състав на тези води бе изследван в проби от 
различни водоизточници. Като пример на фиг. 2 са показани два изследвани 
водоизточника и е илюстрирана геоложката обстановка в областта на водохва-
щанията. 

В работата се представят обобщени данни от мониторинга на вода от 
селски чешми, които представляват каптажи на естествени извори.

Фиг. 2. Геоложки обстановки на формиране на състава на подземните води от областта, дренирани 
в каптирани извори.
Fig. 2. Geological environments for formation of groundwater from the area drained in tapped waters.

Изследвани извори
Бялата чешма в с. Бояново – водите за тази чешма се събират на платообразна 
височина, инфилтират се през слой от педогенен калкрет и плиоценски 
глинести пясъци и се разтоварват в долината на селката река. Дренажът на 
чешмата събира водите, които се придвижват по пласт от базален калкрет, 
който служи за водоупор в долната част на долината. Химичните анализи на 
този калкрет показват вариации в съдържанието на MgO2 между 4 и 16%, 
което се дължи на значително количество микрокристален доломит (Колева-
Рекалова и др., 2010).

Чешма при Аязмото на с. Дряново – водите се инфилтират през терен, 
в който се разкриват триаски доломитни мрамори, процепени от диорит 
порфиритови дайки с кредна възраст. Водата няма контакт с плиоценски 
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или кватернерни седименти. Съставът ѝ изцяло е формиран от кристалинни 
скали. Придвижването на водата става по карстови пътища и пукнатини.

Селската чешма с. Дряново – водите се инфилтират през площ, в която се 
разкриват триаски доломитни мрамори, процепени от диорит порфиритови 
дайки с кредна възраст (фиг. 2). Водата има съвсем слабо взаимодействие с 
плиоценски или кватернерни седименти. Съставът ѝ изцяло е формиран от 
кристалинни скали. Придвижването на водата става по карстови пътища и 
пукнатини.

Чешма при с. Инзово-изток – дренажът на чешмата е построен в 
изветрелия слой на палеозойски метаморфозирани гранити. Подхранващата 
зона е главно от тези гранити. Възможно е част от водите да идват и от 
разкриващи се на север плиоценски седименти, но „гранитните води” при 
всички случаи преобладават.

Чешма при с. Инзово – селско сметище – водите за чешмата се събират на 
плато, изпълнено с плиоценски седименти, след което по пътя си към зоната 
на дрениране (долината на река Калница) преминават през триаски доломитни 
мрамори. Транспортът в близката околност до чешмата се осъществява по 
карстови пътища. 

Чешма при с. Инзово – над селскостопанския двор – водата се акумулира 
в плиоценски седименти. Възможно е да има и скрит контакт с окарстени 
мрамори, но този контакт не може да се картира. 

Чешма при с. Кирилово, кантона – чешмата дренира плитки подпочвени 
води, инфилтрирани през добре промити пясъци и конгломерати. Тази 
вода няма контакт с калкрет или кристалинни скали, повлияна е от 
селскостопанските работи, тъй като цялата водосборна зона е разорана и 
обработвана за производство на зърнени храни.

Чешма при с. Скалица, канала – водата се акумулира на платообразна 
височина, заета с плиоценски седименти, по пътя си към зоната на 
разтоварване преминава през пласт от калкрет. Водоупорът, върху който е 
построен дренажът, е пласт от глинест базален калкрет.

Чешма с два чучура под старата кравеферма на с. Скалица – единият чучур 
подава вода от плиоценски седименти, които са покрити с обработваеми земи 
(десен чучур). Другият (ляв) чучур подава вода от дренаж, разположен върху 
водоупорен пласт от калкрет. Този чучур излива вода, повлияна от  горнокредни 
габра и диоритови порфирити и частично от плиоценски седименти.

За допълване на общата картина на състава на повърхностните води от 
региона бе проведен мониторинг на водата в две сезонни езера, язовир „Роза”, 
микроязовира между с. Генерал Инзово и с. Крумово и яз. Бояново – разклона 
за с. Коневец.

Сезонното езеро под пръстницата на с. Скалица е разположено върху 
глинест водоупор. Водите в него са преобладаващо повърхности (дъждовни), 
но част от водите се инфилтрират през пласт от педогенен калкрет и след това 
през глина и пясък, преди да стигнат езерцето.

Сезонното езеро в пясъчната кариера при с. Инзово практически е 
целогодишно, но с намалено количество вода през лятото. То е разположено 
върху водоупор, представляващ базален калкрет с много глина. Водата за 
езерцето се акумулира на платото северно от кариерата. Съставът на тази вода 
се формира от плиоценските седименти, но тя има контакт и с калкрет. 

Мониторингът на каптажите и водоемите се провеждаше поне веднъж 
на сезон, а на водите от сезонните езера – при наличие на вода по време на 
съответното пробовземане.

Интегралните хидрохимични параметри на водите (рН, ∆pH, специфична 
електропроводимост - χ) са определени на място с помощта на преносими 
апарати: WTW Multi 3400i, HI 99121, HI 993310, HI 98204. Макрокомпонентите 
са определяни по стандартни химични аналитични методи: Ca2+ и Mg2+ - 
чрез комплексонометрия, HCO3

- - чрез протонометрия (на място), Cl- - чрез 
аргентометрия,  SO4

2-  - по турбидиметричен метод или чрез ICP - AES, Na++K+ 

- чрез ICP - AES. Представените по-долу стойности за минерализацията 
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(М) на водата и иригационния коефициент (SAR) са изчислени на базата на 
данните от химичния анализ, като 

SAR = CNa
+ / (CCa

2+ + CMg
2+)1/2, където с С е отбелязана концентрацията на 

съответния йон.

Резултати и дискусия
Дъждовни води
По отношение на показателя на киселинност (рН) на дъждовните води се 
забелязва ясна сезонност. Непосредствено измерената с теренни pH тестери 
стойност на pH през март и април бе от порядъка на 8,0 - 8,1. Непосредствено 
измерената рН стойност след валежи през периода юни - юли варира в 
границите pH = 4,9 - 7,20. Установено бе, че в началото дъждовната вода е 
слабо кисела, докато в края на дъжда е неутрална. Също така се установи, 
че по-краткотрайните дъждове са по-кисели от продължителните валежи. 
Наблюдавани са случаи на събрана през лятото дъждовна вода с рН 8,0-8,5, 
като във всеки от случаите валежите бяха придружени в началото с буря. 
Сулфати и хлориди, основно на калция и магнезия, се установяват само в най-
киселите валежни води, които като цяло са по-минерализирани и показват 
сравнително висока електропроводимост (от порядъка на 200-300 µS/cm). 
Откриват се и в слабо алкалните дъждовни води, които също са с висока 
минерализация и електропроводимост. В последния случай вероятната 
причина за алкализирането на дъждовната вода и сравнително високата 
електропроводимост са пренасяните от вятъра и разтворени соли (възможно 
е да са от сероочистващите инсталации на намиращия се наблизо комплекс 
Марица-изток).  

Данните за параметрите на дъждовната вода, падаща в изследвания 
район, говорят за замърсяването и в известна степен. Някои валежни води 
не могат да се класифицират като напълно дейонизирани. Това ни позволи, 
макар и с известна предпазливост, да определим експериментално индекса на 
насищане спрямо калцит (∆pH) и да изчислим (на основата на термодинамични 
равновесия) коефициента на насищане спрямо калцит и доломит. Резултатите 
сочат, че дъждовната вода лесно ще разтвори калцита и доломита при контакт 
с тези минерали. 

Разграничават се следните типове замърсена дъждовна вода: сулфатно-
хидрогенкарбонатно-хлоридно-калциево-магнезиев, сулфатно-хидрогенкар-
бонатно-хлоридно-магнезиево-калциев,  хлоридно-сулфатно-хидрогенкарбо-
натно-калциево-магнезиев и сулфатно-хидрогенкарбонатно-натриевокалциев.

Плитки подпочвени води
Изследваните води от района на с. Скалица са от сулфатно-калциев и 
сулфатно-хидрогенкарбонатно-калциево-магнезиев тип със сравнително 
висока минерализация. Експериментално определените стойности на индекса 
на насищане спрямо калцит (∆pH) и изчислените коефициенти на насищане 
спрямо калцит показват, че водите са преситени спрямо този минерал – 
съставът им е формиран най-вероятно чрез излужване на почвената подложка 
от преминалите през почвата дъждовни води. Много високото съдържание на 
сулфатни и калциеви йони може да се приеме като показател за засоляване 
на почвите в района в резултат на антропогенна дейност. Алтернативно 
обяснение за високото съдържание на сулфати е възможността водата да 
се обогатява при инфилтрирането си през калкрета, който е характерен 
за изследвания район. В три от пробите на твърд калкрет от района на с. 
Скалица, анализирани в ЦНИЛ “Геохимия” при МГУ “Св. Иван Рилски”, бяха 
установени съдържания на обща сяра от 13,1%, 11,7% и 11,09%. 

Изследваните плитки подпочвени води от района на с. Маломир са от 
хидрогенкарбонатно-калциев тип, силно замърсени с нитрати и алуминий. 
Наличието на алуминий се свързва с излужването на съдържащата глинести 
минерали почвена подложка, докато повишеното количество на нитратите 
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определено е резултат на земеделската практика на торене. 
Експериментите и изчисленията показват, че водите са силно преситени 

спрямо карбонатни минерали, най-вече - спрямо калцит. Високите стойности 
на индекса на насищане спрямо калцит, разгледан заедно с не особено 
високата минерализация на водите, може да се приеме като индикация, че 
съставът на водите е формиран най-вероятно чрез излужване на почвената 
подложка от преминалите през почвата дъждовни води. 

Дълбоки подземни води
Типът на изследваните води и някои характеризиращи ги параметри са 
представени в таблица 1.  

Таблица 1. Някои параметри на дълбоки подземни води от Източната част на Тракийската низина
Table 1. Some parameters of the deep groundwaters from the Еastern part of the Thracian Lowland

Водоизточник рН χ, 
µS/cm

М, mg/l HCO3
-, 

meq/l
SAR Тип на водата

с. Бояново - 
Бялата чешма

7,2 ÷ 
8,0

915÷1348 891 ÷1095 7,33 ÷8,43 0,67÷0,88 Хидрогенкарбонатно- 
магнезиево-калциев, 
замърсена с нитрати

с. Дряново 
-Аязмото

7,1 ÷ 
7,8

389÷629 556 ÷639 6,06 ÷ 
7,00

0,22÷0,44 Хидрогенкарбонатно-
калциев

с. Дряново 
- Селската 

чешма

7,3 ÷ 
7,7

780÷1115 711 ÷906 6,22 ÷ 
7,24

0,10÷0,93 Хидрогенкарбонатно-
калциев

с. Инзово- 
чешма изток

7,1 ÷ 
7,8

766÷857 704 ÷800 6,16 ÷6,85 0,96÷1,11 Хидрогенкарбонатно 
калциево-магнезиев

с. Инзово – 
чешма селско 

сметище

7,1 ÷ 
8,1

961÷1115 848 ÷1009 5,13÷5,88 0,49÷0,67 Хидрогенкарбонатно- 
калциево-магнезиев, 
силно замърсена с 

нитрати

с. Инзово – 
чешма над 

селскостопан-
ския двор

7,85 1090 1030 6,19 0,48 Хидрогенкарбонатно 
сулфатно калциево-

магнезиев

с. Кирилово, 
чешма при 

кантона

7,5 ÷ 
8,3

1235÷1427 1078 ÷ 
1229

8,37 ÷9,75 4,05÷4,49 Хидрогенкарбонатно 
натриево-магнезиево-

калциев (до хидро-
генкарбонатно 

хлоридно-натриево-
магнезиево-калциев)

с. Скалица – 
чешма канала

7,4 ÷ 
7,6

939÷955 802 ÷822 7,05 ÷ 
7,53

1,71÷1,76 Хидрогенкарбонатно 
магнезиево-натриево 

калциев

с. Скалица,  
чешма ста-
рата крaве-
ферма на 

– ляв чучур

6,9 ÷ 
7,7

1362÷2280 1270 
÷1941

6,46 ÷ 8,4 0,11÷0,77 Хидрогенкабонатно-
сулфатно-хлоридно 

(до хлоридно-
сулфатно) калциево-

магнезиев, силно 
замърсена с нитрати

с. Скалица, 
чешма ста-
рата кра-

веферма на – 
десен чучур

7,2 ÷ 
7,8

2065÷2380 1126 
÷1499

5,56 ÷ 
6,44

0,70÷1,01 Хидрогенкабонатно- 
хлоридно-калциево-

магнезиев, силно 
замърсена с нитрати
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Съгласно Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата за питейно-битови 
нужди, водата е с добро качество, ако 6,5 < pH < 9,5 и χ < 2000 µS/cm. Съгласно 
изискванията на добрата практика (www.lenntech.com) за използване на 
вода за напояване, водата е подходяща за напояване, ако 6,5 < pH < 8,4. В 
таблица 2 е представена степента на опасност при напояване в зависимост 
от минерализацията и електропроводимостта на водата. В таблица 3 е 
представена степента на опасност при напояване в зависимост от стойността 
на SAR, при определена електропроводимост на водата. Таблица 4 представя 
граничните опасни концентрации на хидрогенкарбонатите и карбонатите във 
вода за напояване. 

Водата от изследваните чешми се използва за питейни нужди на хора 
и животни. Води с подобен състав се използват за напояване в съответните 
райони.  

Измерените рН стойности на изследваните води сочат, че те са подходящи 
за питейно-битови и селскостопански нужди.

Измерените стойности на специфичната електропроводимост показват, че 
водите от всички изследвани чешми, с изключение на чешмата под старата 
кревеферма на с. Скалица, отговарят на Наредба № 9/2001 г. Въпреки това, 
би трябвало да отбележим, че чешмите при с. Бояново, с. Кирилово, с. 
Инзово (с изключение на чешма – Инзово изток) са със сравнително висока 
минерализация и електропроводимост и ежедневната консумация на вода от 
тях би трябвало да се ограничи. Това особено е в сила за водата от чешмата 
в с. Кирилово – кантона, където бяха измерени и сравнително високи 
концентрации на натриеви йони. 

Таблица 2. Опасност при напояване в зависимост от минерализацията и елeктропроводимостта 
на водата (www.lenntech.com)
Table  2. Hazard due to irrigation, depending on the mineralization and electrical conductivity of the water 
(www.lenntech.com) 

 
Тип опасност при напояване Никаква Ниска Средна Висока

Минерализация, mg/l <500 500 ÷1000 1000 ÷ 2000 1500 ÷ 3000

Специф. електропроводност, µS/cm <750 750 ÷ 1500 > 2000 > 3000

Таблица 3. Опасност при напояване в зависимост от стойността на SAR при определена 
електропроводимост на водата (www.lenntech.com)
Table 3. Hazard due to irrigation, depending on the value of the SAR at a certain electrical conductivity of 
the water  (www.lenntech.com)  

SAR
Тип опасност 0 ÷ 3 3 ÷ 6 6 ÷ 12 12 ÷ 20

Никаква > 700 >1200 >1900 >2900 χ, µS/cm

Ниска 700 1200 1900 2900 χ, µS/cm

Средна 200 300 500 1300 χ, µS/cm

Висока < 200 < 300 < 500 < 1300 χ, µS/cm
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Таблица 4. Гранични опасни концентрации на хидрогенкарбонатите и карбонатите във вода за 
напояване (www.lenntech.com)  
Table 4. Borderline dangerous concentrations of bicarbonates and carbonates in water for irrigation (www.
lenntech.com)  

Тип опасност Никаква Ниска до средна Висока

HCO3
- + CO3

2-, meq/l <1,5 1,5 ÷ 7,5 > 7,5

По отношение на използването за поливни нужди, като се вземат пред вид 
стойностите на специфичната електропроводимост и на минерализацията, 
водите от изследваните чешми могат да се класифицират като води с малък 
до среден потенциал за отрицателни ефекти върху растенията и почвите. 
Изключение е водата от чешмата до старата кравеферма на с. Скалица (ляв 
чучур), която може да се характеризира като вода със значително отрицателно 
въздействие върху растенията и почвите при използването ѝ за напояване.

При сравняване на изчислените иригационни коефициенти на изследваните 
води с граничните стойности, показващи различна степен на опасност при 
напояване, при вземане пред вид на измерените стойности на специфичната 
електропроводимост, може да се направи изводът, че по отношение на SAR 
водата е годна за поливни нужди.

По-голямата част от изследваните водоизточници са със завишена 
концентрация на NO3

-. Концентрацията на нитратите се изменя в интервала 
50 – 550 mg/l, като в някои случаи пдк за питейни води се превишава 5 пъти 
(с. Бояново, с. Инзово – под сметището), в други – до 10 пъти (с. Скалица - 
чешма старата крaвеферма). Нитратното замърсяване очевидно е свързано с 
практиката на наторяване на обработваемите земи в района. 

Във всички изследвани водоизточници концентрацията на хидроген-
карбонатите е сравнително висока и от гледна точка на използването на 
водите за напояване представлява ниска до средна степен на опасност с 
изключение на чешмите при Бояново, Кирилово и Скалица (ляв чучур на 
чешмата до кравефермата), където концентрациите на хидрогенкарбонатите 
са много високи и използването на води с подобен състав за напояване крие 
висока опасност. 

Принципна причина за разглеждането на високите концентрации на 
хидрогенкарбонати и карбонати във водата като опасни е възможността да 
се утаят карбонати на калция (и в по-малка степен) на магнезия и това да 
доведе до относително повишаване на концентрацията на натриевите йони 
във водата – и оттам – на SAR. 

Утаяването на CaCO3 се благоприятства от повишаването на температурата 
и винаги се наблюдава при индекс на насищане на водата спрямо карбонат SI 
> 1,  където 

SI = (CCa
2+ . CMg

2+) / SPCaCO3

и CCa
2+ и CMg

2+ са аналитичните активности на калциевите и карбонатните йони 
във водата,  SPCaCO3 – произведението на разтворимост на калциевия карбонат.

Експериментите (определянето на ∆pH) и изчисленията (изчисляването на 
SICaCO3 и SICaCO3.MgCO3) показват, че водите от всички изследвани водоизточници 
са преситени спрямо калцит, а в някои случаи – и спрямо доломит (Бояново, 
Дряново – селска). Този резултат, разгледан заедно със състава на скалите 
от съответния регион, може да се приеме като доказателство, че съставът на 
водите е формиран най-вероятно чрез излужване на твърдите фази, с които 
контактуват водите, включително и преминалите през почвата дъждовни 
води. 

Повърхностни води
В таблица 5 са представени някои параметри на повърхностни води от 
Източната част на Тракийската низина.
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Таблица 5. Някои параметри на повърхностни води от Източната част на Тракийската низина
Table 5. Some parameters of the surface waters of the eastern part of the Thracian Lowland

Водоизточник рН χ,
µS/cm М, mg/l HCO3

- + CO3
2-

, meq/l SAR Тип на водата

с. Инзово - 
сезонно езеро в 
пясъчната кариера 

7,6 ÷ 
8,2 633÷750 561 ÷703 5,70 ÷ 7,14 0,62÷1,38

Хидрогенкарбо-
натно калциево-

натриево-
магнезиев

с. Скалица 
-сезонно езеро под 
пръстницата

8,2 ÷ 
9,6 282÷529 265 ÷465 2,82 ÷ 5,29 0,04÷0,82

Хидрогенкарбо-
натно-калциево-

магнезиев

Язовир „Роза” 8,6÷ 
9,6 625÷1107 527÷ 796 4,18 ÷ 6,05 1,50÷2,36 1 вариращ

Микроязовир 
между  с. Генерал 
Инзово и с. 
Крумово

8,7÷ 
8,9 477÷563 451÷545 4,83÷5,07 1,12÷2,06 2 вариращ

яз. Бояново – 
разклона за с. 
Конево

8,35÷ 
8,78 363÷509 286÷450 3,35÷4,94 0,54÷1,11 3 вариращ

1Хидрогенкарбонатно-натриево-магнезиево-калциeв през хидрогенкарбонатно-карбонатно-натриево-
магнезиево-калциeв до сулфатно-карбонатно-натриево-магнезиево-калциeв.
2Хидрогенкарбонатно-калциево-магнезиево-натриев до хидрогенкарбонатно-натриево-магнезиево-
калциев.
3Хидрогенкарбонатно калциево-магнезиев през хидрогенкарбонатно-карбонатно-калциево-магнезие-
во-натриев до хидрогенкарбонатно-калциево-натриево-магнезиев.

От разгледаните в таблица 5 повърхностни води сезонните езера нямат 
капацитет да бъдат използвани като водоизточници за напояване и изводите, 
направени за тях, могат да служат само като ориентир за качеството на водите 
в съответния район. Водата от микроязовирите и язовирите директно може да 
се използва за напояване. 

По отношение на специфичната електропроводимост и минерализацията 
водите практически са безопасни при използването им за поливане. По 
отношение на иригационния коефициент опасността от засоляване на 
почвите, при използването на водата за напояване, е ниска. Не може да се 
каже обаче същото, като се вземе предвид рН на водата и концентрацията 
на хидрогенкарбонати и карбонати. Определените стойности на ∆pH и 
изчислените стойности на SICaCO3 показват, че водите от всички изследвани 
водоизточници са преситени спрямо калцит. Като се вземат предвид 
геохимичният състав на твърдите фази, с които контактуват водите, високите 
стойности на рН, ∆pH и SPCaCO3 и сравнително ниската минерализация и 
електропроводимост на водите, би могло да се направи заключението, че 
основният фактор, влияещ върху състава на водите, е взаимодействието им с 
контактуващите с тях твърди фази.

Сезонност на насищането с хидрогенкарбонат
Изследванията на води от извори и водоеми показаха, че през лятото (и по-
общо, през по-топъл и по-сух период) се установяват по-ниски концентрации 
на Ca2+, HCO3

- и Mg2+, както и по-ниска минерализация. Ниските температури 
и повишеното количество валежи водят до повишаване на концентрациите на 
Ca2+, HCO3

- и Mg2+, както и на минерализациятата и електропроводимостта 
на изследваните води. Тези наблюдения могат да се възприемат като 
доказателство, че по-високите летни температури и засушаването 
благоприятстват утаяването на карбонатни минерали и особено - на CaCO3.  В същото време анализи на почвите от района на изследваните 
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водоизточници показват, че през лятото се установява по-високо съдържание 
на неорганичен въглерод в тях при практически неизменно съдържание 
на водоразтворими Ca2+ и HCO3

-. Този факт също потвърждава сезонното 
утаяване на CaCO3 от контактуващите с почвите води.

Ниските температури и валежите (обикновено през пролетта и есента) 
водят до намаляване на количеството на неорганичния въглерод в почвите 
и до повишаване на концентрацията на водоразтворими HCO3

-, Ca2+ и Mg2+. 
Тези наблюдения водят до идеята за цикличността в отлагането на CaCO3 в почвите, като основен фактор в тази цикличност са водите, контактуващи с 

почвите. 
Количеството на валежите е от много голямо значение, тъй като аномално 

дъждовните периоди водят до преместване във времето или до нарушаване на 
цикличността. Сухите условия водят до подчертано нарастване в количеството 
на неразтворимите карбонати в почвите (напр. CaCO3). Силните валежи с 
голяма продължителност водят до известно намаляване на количеството на 
почвения неорганичен въглерод (извличане на карбонатите от повърхностния 
слой на почвата).

Изложената цикличност потвърждава научната хипотеза за формирането 
на калкретите от Източнотракийската низина. Съгласно тази хипотеза 
агресивни по отношение на карбонатите дъждовни води извличат карбонатни 
съставки от почвата и плиткия подпочвен слой. Разтворите, наситени и 
преситени спрямо карбонати, се прецеждат през почвата и отлагат карбонатни 
минерали. Тъй като процесите на извличане и отлагане протичат непрекъснато, 
то карбонатният пласт, разположен непосредствено под органичния почвен 
слой, също се формира и разгражда непрекъснато. Тъй като киселинността и 
количеството на валежната и плитка подпочвена вода се изменя със сезона, 
то и отлагането на карбонатите има сезонен характер. Повече карбонати се 
отлагат в почвата през топло и сухо време. 

Изводи
	Резултатите от двугодишния мониторинг на естествени водоизточници в 

Източната част на Тракийската низина показват:
	Най-общо през лятото, дъждовната вода е слабо кисела в началото на 

валежа, докато в края е неутрална. Когато валежите се предшестват 
от вятър, дъждовната вода е слабо алкална, с необичайно висока 
електропроводимост, замърсена основно с хидрогенкарбонати, сулфати 
и хлориди на калция и магнезия. Вероятна причина за наблюдаваните 
аномалии е разтварянето на носените от въздушните течения твърди 
частици.

	Плитките подпочвени води са преситени спрямо калцит. Съставът им 
най-вероятно е формиран чрез излужване на почвената подложка от 
преминалите през почвата дъждовни води.

	Дълбоките подземни води в изследвания регион (с някои изключения – 
с. Дряново-Аязмото, с. Скалица – канала, с. Инзово - чешма изток) са 
със сравнително висока минерализация и електропроводимост, завишени 
концентрации на HCO3

- + CO3
2- и завишени концентрации на NO3

- и 
трябва да се използват с повишено внимание за питейно-битови нужди, 
водопой на животни и поливни цели. Водите от всички изследвани 
водоизточници са преситени спрямо калцит, а в някои случаи – и спрямо 
доломит (Бояново, Дряново – селска). Този резултат, разгледан заедно с 
геохимичения състав на скалите от съответния регион, може да се приеме 
като доказателство, че съставът на водите е формиран най-вероятно чрез 
излужване на твърдите фази, с които контактуват подземните води. 

	Водите от повърхностни водоеми, формирани върху богата на 
карбонати (калкрет) непроницаема подложка, са с високи рН стойности 
и високи концентрации на хидрогенкарбонати и карбонати. Водите 
от всички изследвани водоизточници са преситени спрямо калцит. 
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Експерименталните данни навеждат на мисълта, че основният 
фактор, влияещ върху състава на тези води, е взаимодействието им с 
контактуващите с тях твърди фази.

	През лятото (и по-общо през по-топъл и по-сух период) се установяват 
по-ниски концентрации на Ca2+, HCO3

- и Mg2+, както и по-ниска 
минерализация в изследваните води. Тези наблюдения могат да се 
възприемат като доказателство, че по-високите летни температури и 
засушаването благоприятстват утаяването на карбонатни минерали и 
особено - на CaCO3. Ниските температури и повишеното количество 
валежни води водят до повишаване на концентрациите на Ca2+, HCO3

- и 
Mg2+, както и на минерализацията и електропроводимостта на водите. Тези 
данни, разгледани заедно с данните за сезонните промени в количеството 
на неразтворимия неорганичен въглерод и водно-разтворимите HCO3

-, 
Ca2+ и Mg2+ в почвите, контактуващи с изследваните води, потвърждават 
идеята за цикличността в отлагането и разтварянето на CaCO3 в почвите. 
Основният фактор в имобилизацията и мобилизацията на карбонатите са 
водите, контактуващи с почвата и подпочвената подложка. Наблюдаваната 
цикличност потвърждава научната хипотеза за формирането на устойчиви 
калкретни слоеве при преобладаващо действие на процеса на отлагане 
на карбонати от преситени води над процеса на разтварянето им, което 
се наблюдава при повишена температура и понижено количество на 
валежите, т.е. в семи-аридни условия.
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