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Река Драговищица се намира в Западна България, има дължина 40 км (от
които около 25 km в България и около 15 km в Сърбия) и среден наклон
19,20/00 (7,30/00 в България). Началото й започва от мястото на съединяване - вливане на реките Божицка (ляв)
и Лисина (десен приток) в Сърбия.
Литературните източници обикновено включват цялата дължина на река
Драговищица и река Божицка, идваща
от Васинското езеро и така дължината
й става 70 км, от които около 45 km в
Сърбия (Енциклопедия Кюстендил).
Водосборната област е с площ 867 km2,
на българска територия 177,1 km2, на
сръбска територия, заедно с образуващите притоци 689,9 km2 и със средна надморска височина 1188 m, като
46% от нея е залесена. Най-високата
стойност на средногодишният отток е
имало през 1937-19,9 m3/s, а най-ниска
през 1983-3,22 m3/s. Често има ледови
явления достигащи до 20 дни годишно.
Средната мътност на водата е 261 g/m3

(по данни от 1975-84), средна минерализация 211,5 mg/l (1969-84). Пролетното пълноводие обикновено настъпва в края на февруари и завършва в
началото на юни, а лятното маловодие
започва в началото на август и продължава до октомври-ноември. По-важни
притоци в България са: Дождевица
(ляв, влива се при махала Олтоманци
на с. Долно Уйно), Ломничка река и Уйнещица (вливат се при с. Долно Уйно).
Драговищица има голямо стопанско
значение за Кюстендилско и е важен
селищообразуващ фактор. По пролома ѝ преминава международното шосе
Кюстендил – Босилеград, където се
намира ГКПП Олтоманци (географски
координати X 42°24‘45.5; Y 22°32‘15.8).
Има изградена мрежа от съоръжения
за напояване на селища по поречието на реката. Днес река Драговищица се използва за водоснабдяване на
Кюстендил, чрез шахтови кладенци
и водопровод. В реката се развива
пъстърва, клен, мряна. До бреговете
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височина, на 250 m южно от връх Черни връх (2290 m) във Витоша. Дължината на реката е 415 km от която 290
km е в България, а останалите 125 km
в Гърция, където се влива в Средиземно море (Фиг. 1). Река Драговищица е
десен приток на река Струма от първи
порядък, водно тяло тип TR28-011111,
Името Драговищица е старо и за ре- код EU_CD BG4ST700R019 (Божков,
ката се знае, че носи това име още от 2011).
1576 г. от едноименното село, което се
Според Рамковата Директива за
явява основното селище в българската
част и от 1956 г. обединява селата Пе- Води (РДВ) (ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕС
ривол и Ямборано. Името вероятно е НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
образувано от прилагателното на име- СЪВЕТА, 2000), изследваният район пото на с. Драговита при гр. Цариброд пада в Екорегион 7, обхващащ Източни
(Димитровград) в Сърбия (Драговит- Балкани, който включва Южна Бългаска река + наставката -ица за строежа рия, части от Северна Гърция, Еврона името, за сравнение в района с. Гор- пейската част на Турция, БЮР Македона Гращица, с. Преколница, р. Уйнещи- ния и Сърбия, вкл. речните басейни на
ца, р. Банщица и др. По народна ети- Марица, Места и Струма (Чешмеджиев,
мология реката се нарича така, защото 2008).
тече там, където й е драго и често мени
коритото си (Иван Умленски, 1985).
Според план за управление на речния басейн на река Струма, река ДраРека Драговищица е един от най-го- говищица се намира в добро екологичлемите притоци на река Струма и в но състояние и е тип R3-планински тип,
това отношение състоянието на еко- пъстървова зона. (План за управление
системата ѝ влияе върху нея. Река на Западнобеломорски район, МОСВ).
Струма извира на 2246 m надморска
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се разкрити останки на средновековна крепост, при село Долно Уйно, на
антични и късноантични селища и
некропол, средновековни селища и
средновековната църква, при село Горановци, на антични и късноантични
селища, при село Драговищица.

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ
Река Драговищица се намира в Сърбия и България, тя е десен и втори по
пълноводие приток на р. Струма. Води
началото си от м. „Кървави камък“ в
Сърбия. Долината и съединява Босилеградската и Кюстендилската котловина. От държавната граница до с.
Долно уйно има източна посока, от с.
Драговищица до с. Стенско- югоизточ-

на, а до устието си (между село Ръждавица и Шишковци)- източна посока.
Тече в дълбок пролом в планините в
областта Краище. Образува сложни
всечени меандри. Долинното дъно е
слабо развито: при махала Олтоманци
и с. Долно Уйно и Горановци образува
долинни разширения.
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I. ФИЗИКОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Фиг. 1 Местоположение на изследвания район

КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Екологичен мониторинг е процесът
на наблюдение и контрол на състоянието на околната среда по всички
компоненти (въздух, води, почва, скали, екосистеми, биологични видове)
и предупреждение за създадени критични ситуации, вредни или опасни за
околната среда и хората. Създава се
мрежа от пунктове за събиране на данни за състоянието на околната среда
на територията на цялата страна. Мястото на пунктовете се уточнява на научна основа. Правило е пунктове да се
изграждат около замърсители. Вземането на проби се осъществява по отношение на всички компоненти на окол-

ната среда – въздух, повърхностни и
подземни води, почви и скали, следи
се движението на отпадъците.
Мониторингът дава представа за моментното състояние на изследваната
система или обект, но при наличие на
данни от предишен мониторинг се получава надеждна информация за тенденциите в изменението на наблюдаваната система. Добре организираният
мониторинг осигурява онзи пакет от
данни, които са необходими за статистическо моделиране на изследвания
обект или система (Симеонова, Ловчинов, 2008).

Кюстендилска котловина попада
в зона на преходно-континентален
климат, а в районите с по-голяма надморска височина – в зоната на планинския. Чувства се и средиземноморско
влияние (главно по течението на река
Струма).
Преходното географско положение
и релефът създават разнообразие в
проявата на климатичните елементи
(температура на въздуха, валежи, ветрове и др.) в Кюстендил.

Средногодишната температура е
11,2°С. Най-високата средномесечна температура е през юли (21,8°С), а
най-ниската през януари (-0,8°С). Годишната температурна амплитуда е
22,6°С.
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Валежите са умерено изразени средногодишно 624 mm, като снежната покривка се задържа средно 30-40
дни през зимата. Средният годишен
максимален денонощен валеж е 18
mm, като варира от 14 mm (м. март) до
22 mm (м. юни).

Според климатичната подялба на
Влажността на въздуха е умерено
страната, на територията на Кюстендилска котловина се формират три изразена. Тя се движи между 56% (автипа климат – умерено-континентален, густ) и 83% (декември) и е сравнително
преходно-континентален и планински. ниска през летните месеци (особено
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Котловината се характеризират със
слаба ветровитост. Най-ветровита е
пролетта, а най-тиха есента. Преобладаващите посоки на ветровете са
западните и северозападните, следвани от източните и североизточните.
Средната годишна скорост на вятъра
е 0,9 m/s, кто варира от 0,6 m/s (м. октомври) до 1,3 m/s (м. март) (Тишков и
др., 1995).

ХИДРОГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
8

Реките и подпочвените води в изследваната територия са природни
компоненти, които са в зависимост от
останалите – климат, релеф, геоложка
основа и др. Главна отводнителна артерия на района е река Струма, в която
се вливат реките Треклянска, Драговищица, Бистрица, Банщица, Новоселска,
Елещница, Джерман и Рила. Подпочвените води са на сравнително високо
ниво. Карстови води има главно в Кюстендилско Краище. Край село Полска
Скакавица река Големи дол образува
водопада Скакавица с височина 70 m.
Язовирите Дяково, Берсин, Дреновдол
и Багренци се използват главно за напояване.

През младия терциер Кюстендилската котловина е представлявала
сладководно езеро. През квартернера
тази котловината и обградните й части
са обхванати от редица движения, които създават речните тераси по р. Струма и нейните притоци. Оформянето на
речната мрежа в Кюстендилската котловина е тясно свързана с тектонските
движения. Те са определили не само
основната посока на Струма като главна хидрографска артерия, но и на нейните притоци – Драговищица, Бистрица, Елешница и Новоселска. Всичките
реки са къси, маловодни и не осигуряват добро естествено напояване.

Подпочвените води са сравнително
Реките имат дъждовноснежен редълбоки. Плитки подпочвени води има жим, с пълноводие през пролетта и
край р. Струма и долното течение на р. есента и почти пресъхват през лятото.
Драговищица, но те не се изполват за
напояване.

ПОЧВИ
Почвите в Кюстендилската котловина, през която минават и река Стума и нейните десни притоци - реките
Драговищица, Бистрица, Банщица
и Новоселска, са разнообразни, но
преобладават слабо оподзолените и
оподзолени канелени горски и кафяви
горски почви. Полето е заето от слабо
излужени и излужени канелени почви.
Край р. Струма се срещат алувиално и
делувиално – ливадни почви. По източната и южната ограда на котловината
са разпространени слабо оподзолените канелени горски почви. По западната ограда канелените горски почви
също заемат големи площи. На места в
полето се намират по-малки или по-големи петна от черноземни смолници.
За овощарството най-голямо значение
имат алувиалните почви. Почвите в

Кюстендилската котловина са природно вкислени с киселинност рН=5.5-6.5.
Чернозем-смолниците са разпространени само във вид на неголеми петна
в северозападната част на Кюстендилската котловина. Кафявите горски
пък покриват пояса от 800 до 1900 m
надморска височина , така че най-разпространени са алувиално-ливадните,
които заемат дъното на Кюстендилска
котловина и заливните и надзаливните тераси на реките – Струма, Драговищица, Бистрица и Банщица, които
преставлява и интерес за овощарството. Канелените горски почви също са
подходящи за овощни насаждения и
заемат периферните части на котловината и склоновете до 800 m надморска
височина (Иванчев, Е, 1996).
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Средногодишната
продължителност на слънчевото греене в извънпланинските територии е около 2200 часа,
като в планинските части варира в широки граници в зависимост от изложе-

нието на склоновете. Броят на ясните
дни по обща облачност е 71 годишно.

9

ГЕОЛОГИЯ НА РАЙОНА
Главна дренажна артерия на района
Геоложкият строеж на района е слое река Струма с два главни десни при- жен поради разнообразната си стратитока река Драговищица и река Бистри- графия, и интензивната многократна
ца и техните притоци.
деформация. В района се разкрива ши-
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през август). Средната годишна относителна влажност е 69%. Тя е по-малка през юли и август и по-голяма към
края на есента и в началото на зимата.
Средната облачност е умерена –
около 53%. Най-ясен е периодът между юли и септември, а най-мрачен –
през ноември и януари.
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Интерес представляват и терциерните седименти, които са били предмет
на търсене и проучване за въглища, каквито са установени и експлоатирани
в мина Николичевци, непосредствено
южно от района.
Практическа ценност имат и строителните материали – палеогенските
глини при Драговищица, кариерите
за трошен камък в триаксите карбонатни седименти при Земен, Гърбино,
Злогош, бастриерите в кватернерните
алувиални седименти и др.
Районът се характеризира с разчленен релеф, резултат от интензивни неотектонски движения. Този факт трябва да се има предвид, въпреки ниската
според статистическите данни степен
на сеизмична активност. Стръмните
скални откоси представляват потенциална опасност за развитие на срутищни процеси (Загорчев, И., 1993).

Метагабрата (метагабродиорити) са
тъмносиви-зелени, здрави и масивни
скали, обикновено с железни хидрооксиди по пукнатини и изветрителни
плоскости. Текстурата им е масивна до грубо-шистозна, а структурата
бласт-габрова, бласоофитова, микрогранобластна, лепидогранобластна.
В минералния им състав участват реликтов плагиоклаз, и метаморфогенни
циозит, епидот, клиноциозит, серицит,
албит, кварц, амфиболови минерали,
хлорит, рутил, титанит, карбонат.
Слабо нашистените до масивни диорити се разкриват в алохтонно положение по долината на река Драговищица (между с. Горановци и с. Долно
уйно) (Загорчев, И., 1993).

Кватернерни наслаги. В района на
село Драговищица до вливането и в
река Струма, река Драговищица преминава предимно през кватернерни
наслаги, тъй като там тя излиза от планинския релеф на Лисец планина и навлиза в равнинно понижение на река
Струма в Кюстендилска котловина.
Кватернерните наслаги имат значително разнообразие и са привързани към
определени морфоложки форми. Локализирани са около долината на река
Струма и нейните притоци, както и в
подножията на планините. Лежат върху неогенски, палеогенски и допалеогенски скали. С най-широко развитие
са алувиалните наслаги.

Холоценските алувиални наслаги
са с по-широко развитие и по-голяма
дебелина в Кюстендилската котловина (р. Струма, след с. Раждавица и р.
Драговищица след с. Горановци), както и около селата Злогош и Сушица.
Алувият в тези части е представен от
по-фини глинести до среднозърнести
пясъци с добре огладени разнокъсови
полимиктови чакъли. Дебелината му е
от 2 до 8 m.

Алувиалните наслаги, развити в долината на река уйнещица и проломните участъци на реките Драговищица и
Струма, са представени от по-грубозърнести пясъци, гравий и разнокъсови чакъли с висока степен на загладеАлувиалните наслаги са привърза- ност и полимиктов състав.
ни към русловите, заливните и надзаДелувиални наслаги с холоцен-плеливните тераси на р. Струма и нейните
притоци. Отличават се с голяма степен истоценска възраст има югозападно от
на транспортна обработка. Късове- с. Драговищица и западно от с. Соволяте са от варовици, пясъчници, кварц, но. Представени са от глинесто-песъчкварцити, диорити, гнайси, лидити, ливи материали с груби късове, предимно от гнайси. Холоценския делувий
шисти, гранити.
по десния склон на река Драговищица
Плеистоценските алувиални насла- е представен от брекчоконгломератна
ги са установени по левите долинни задруга и Драговищичкия член на Сосклонове на реките Струма и Драго- волянската свита. Контактува с алувивищица(след с. Драговищица), както и алните наслаги от заливните тераси на
в долината на р. Уйнещица. Те са пред- река Драговищица.
ставени от глинести, средно- до груВ тектонско отношение районът побозърнести пясъци и чакъли с разнообразна големина и загладеност. Имат пада изцяло в Краищидната тектонска
полимиктов състав и малки площи и зона (Краищиди). Най-значителното
тектонско събитие, което формира
дебелини.

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА 2015-2016

Районът е известен още от древността като богат на коренни и разсипни находища от злато (около селата
Соволяно, Драговищица, Скрино, Злогош). Коренно находще е експлоатирано около село Горно уйно.

Нео-протерозойски скали. През цялата си дължина в Сърбия и през приблизително половината си дължина в
България от ГКПП Олтоманци до село
Драговищица, реката преминава през
лисецките диорити. Възрастта им е
нео-протерозойска и са част от Лисецкия ортометаморфен комлекс (Фиг. 2).
Те са тъмнозелени на цвят, здрави и
тежки, среднозърнести скали. Текстурата им е масивна и грубошистозна. В
минералният им състав участват реликтов плагиоклаз, кварц, епидот, циозит, хлорит, биотит, мусковит, калцит
и акцесорни минерали – апатит, шеелит(?), рудни минерали. Метаморфната
промяна е по-слабо изразена.
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рок спектър от магмени, седиментни и
метаморни скали с къснопротерозойска, палеозойска, триска, юрско-раннокредна, палеогенска и неоген-кватернерна възраст.

Свлачища има западно от с. Долно
Уйно, в десния бряг на река Драговищица е установено дълбоко, условно

Голямо наводнение е имало на 9
юли 1940, на 7 март 1962 г. край село
Горановци. Според Предварителна
оценка на риска от наводнения на
Западнобеломорски район за басейново управление, съгласно чл. 146а
от Закона за водите, 2012 г., места потенциално застрашени от наводнение
са районите на селата Драговищица и
Горановци.
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Фиг. 2 Геоложка карта на поречието на река Драговищица (Загорчев, И., 1993)

II. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Цел на проекта е събиране на данни за околната среда и екосистемата
на река Драговищица и получаване на
информация за влиянието на основните ѝ притоци, както и нейното влияние
като приток върху река Струма. Измерванията са извършени по течението на
реката от мястото на нейното образуване в Сърбия при вливането на двете
реки Божицка и Лисина до вливането
ѝ в река Струма. Измерена е и опробвана и водата от река Струма преди
вливането на река Драговищица и
след нейното вливане. Настоящето изследване е сезонно за период от една
година. Първият - летен мониторинг е
извършен от 20 юли до 10 август 2015
г., когато реката беше изследвана по
време на нейния воден минимум – лятно маловодие. Последващите есенни
измервания са проведени в периода
02-16 ноември 2015 г., веднага след
есенния максимум на водното ниво,
което беше придружено с преливания
и излизане на реката от нейното корито в района на селата Драговищица и
Горановци, в резултат от проливните
дъждове в средата на месец октомври.
Зимните измервания бяха проведени
от 21 декември 2015 до 15 януари 2016
г., а пролетните от 1 април до 28 април
2016 г.

Методите са избирани в съответствие с българската национална система за мониторинг на околната среда,
която поддържа информационна база
данни на национално и регионално
равнище. Националната система за
мониторинг на околната среда изпълнява постоянни наблюдения в много
статични и мобилни станции. Настоящото изследване дава информация
за някои параметри на компонентите
на околната среда на река Драговищица, като приток на река Струма и на
някои нейни по-важни притоци – река
Божицка и Лисина, които я образуват в
Сърбия и река Бранковачка, която тече
по границата с България и се влива в
района на ГКПП Олтоманци. Прилагани са полеви методи на изследване
(Матев, 2004).

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА 2015-2016

В сеизмично отношение района попада в VIII степен (Bonchev et al., 1982).
Епицентри на земетресения с магнитуд над 5 в района не са регистрирани
за период от 1000 години (MSK-64).

стабилизирано свлачище, развито в
метаморфитите на Лисцкия комплекс
(Милованов, П., 2006) (Загорчев, И.,
1993).
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Параметрите са избрани на базата
на основната цел на проекта - получаване на информация за състоянието на
реката и направа на изводи и предлагане на решения.
Пробите са взимани и измерванията
са извършвани в интервали от около
500 м по протежение на река Драговищица, както и от устията на четирите и
постоянни притока в Сърбия – реките
Лисина, Божицка, Брестница и Бран-

EEA GRANTS

гънково-навлачния процес на региона
е свързано с австрийската фаза, ранно
аплийския (австрийски) структурен
план. В района попадат и големи фрагменти от Струмската и Моравска единици на Краищидната зона.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ И ХИМИЧНИ МЕТОДИ
Използвани са цифрови (електронни) апарати за изпълнението на изследването, заради техните възможности за бързо, удобно и прецизно
измерване на изследваните параметри на терен.
Приложен е методът за измерване
„на място“ (“in-situ”), на терен чрез пряко вземане на проби (“grab samples”),
защото предимствата на този метод са
високата степен на достоверност, коректност и точност на изследванията.
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Фиг. 3 Местоположение на пунктовете за изследване, с червено са отбелязани пунктовете
на пълни химични измьервания.

ФИЗИЧНИ ПАРАМЕТРИ
Пряко наблюдение и заснемане, на водата и релеф и описание на мескакто и измерване на широчина, дъл- тообитанието, дъното, речното корито
бочина, скорост, мътност, цвят мирис и антропогенните фактори.

количество на разтворените твърди
вещества (TDS, ppm), разтворен кислород (O2, %).
За изследване на химичните параметри на речната вода са използвани
още спектрални фотометри (колориметри) „Lovibond“ и “Lovibond MD 600”,
с който са измерени: свободен, общ
и комбиниран хлор Cl, киселинност
(рН), цианурова киселина CYS (CIA),
обща твърдост СаСО3, свободна, обща
и комбинирана мед Cu и желязо Fe в
mg/l.

Общият радиоационен фон и радиНитратно NO3- mg/l и нитритно
оактивността на водата са измерени с
руски гайгеров брояч „Radex“ RD1503 NO2- mg/l съдържание във водата са
в микросиверта на час (µSv/h) (фиг. 4). установени чрез колориметричен метод с тестови ленти с обхват 0-10-25Измерванията на физико-химични- 50-100-250-500 mg/l.
те параметри на водата са извършени
Съдържанията на арсен As са измес германски инструмент „Хана“ HI98136, който измерва киселинността на рени чрез колориметричен метод с
водата (рН), температура на водата (t, ° комплект тестови ленти с обхват 0.005C), електропроводимост (ЕС, µS), общо 0.0010-0.0025-0.05-0.1-0.25-0.5 mg/l и
разтворени твърди вещества (TDS, реагент малонова киселина.
ppm).
За определяне съдържанието на
Друг използван апарат за физи- цинк Zn е приложен колориметричен
ко-химични параметри е „SensoDirect метод с комплект тестови ленти с об150“ на английската фирма “Lovibond, хват 0-4-10-20-50 mg/l и реагент натрикойто измерва киселинност на водата ева основа.
(pH), температура на въздуха и водата
Манганът Mn също е определен
(t, °C), електропроводимост (разтворени минерални соли) (EC, μS), общо чрез колориметричен метод с ком-

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА 2015-2016

вете за наблюдение бяха намалени за
следващите наблюдения на 30 в Сърбия и 50 в България, а включващите и
пълен химически анализ са 15 в Сърбия и 25 в България.
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ковачка и от река Струма преди и след
вливането на река Драговищица (Фиг.
3). По този начин са измерени 50 пункта на реката в Сърбия и 50 пункта в
България през летния период и след
одобрено искане за промяна пункто-

ПРИЛОЖЕНИ МЕТОДИ ЗА БИОМОНИТОРИНГ
16

Микробиологичното
изследване
за колиформи coliforms е извършено
съгласно методиката описана в Д.В.
БДС EN ISO/IEC 17025: 2006 за изследване на речни води. Изследването е
извършено от Изпитвателна химична
и микробиологична лаборатория при
“Кюстендилска вода” ЕООД, гр. Кюстендил. Количество на пробите 250
ml, върху колонни едници КОЕ/100 ml
и стандарти валидирани методи БДС
EN ISO 9308-1, температура на изследването 37°C при стойност и допуск на
показателя 5000.

ва данни, дистанционно наблюдение
чрез геофизични методи - радар/сонар
за рибни пасажи, за зоо и фитобентос
- пряко наблюдение и микроскопски
метод. Използвано е и непряко наблюдение – заснемане на отпечатъци, наблюдение на трупове на животни и др.

За биомониторинг на риби и определяне на релефа на местообитанието
на речното дъно е използван преносим радар (сонар) за рибни пасажи
“Fish Finder” с монохроматен LCD екран, еднолъчев, честота 200 kHz, максимална дълбочина 100 m, картина на
Птици и други са изследвани чрез дънния релеф.
метода на пряко наблюдение, за риби
Площ на био-мониторинг: 25 кв. км в
- пряко наблюдение, интервю от рибари, експерти и местно население, като България и 15 кв. км в Сърбия.
в текста на доклада са описани таки-

- Зимен мониторинг
21-29.12.2015 г. в Сърбия и
08-15.01.2016 г. в България.
- Пролетен мониторинг
01-08.04.2016 г. в Сърбия и
21-28.04.2016 г. в България

ГЕОЛОЖКИ МЕТОДИ
За седиментоложките изследвания пробите са взимани от площ 1 m2
на дълбочина до 20 cm. Изследвана е
фракция на минералните зърна с гравийни размери от 1 до 10 mm. Съответно, изследваният антропогенен микродетрит е с размери на фрагментите
до около 20 mm. Използван е микроскопски метод на изследване, който се
прилага в геологията за разсипни нециментирани седиментни скали – бинокулярен (стерео) микроскоп “CETI”
(STAR-24ED) с отразена бяла светлина
и с приложение за флуоресцентна
светлина и вградена дигитална камера
“Globecam-D” с USB връзка за компютър и компютърна програма “Image
Driving Software” DCE-2. Използван
е и дигитален монокулярен микроскоп USB 2.0 DigiScope, както и Digital
Microscope с компютърна програма
MicroViewer ver. 2.2.d. Всяка проба е
разделена на микроскопски препарати в стъклени лабораторни блюда тип
“Петри”, в които са изследвани минимум 300 точки попаднали в центъра

на жичният кръст - минерални зърна
и детритни късове от всяка проба през
равномерна стъпка на преместване на
препарата.
Минералните зърна и нефлуоресциращите микродетрити са определяни по методите описани от Pettijohn
(1975) и Pettijohn et al. (1972), а флуоресциращите микродетрити са описани, съгласно геоложкият метод, прилаган за флуоресцентна микроскопия в
дисциплината органична петрология
описан от Talylor et al. (1998) и Stach et
al. (1982).
Флуоресцентният метод за определяне и описание на антропогенни
микродетрити в почви и седименти е
описан от Сотиров и др. (2014). Данни
за извършен екологичен мониторинг
на водата и седиментите на река Струма и десните притоци от Кюстендилска
котловина има представени от Сотиров
и др. (2015, 2014, 2013, 2008) и Sotirov
(2014), Dimitrov et. al (2004).

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА 2015-2016

Сулфатите SO4 са измерени чрез коЗа измерване на нивото на серен
лориметричен метод с тестови ленти с диоксид SO2 mg/l във въздуха е изобхват 200-400-800-1200-1600 mg/l.
ползван апарат на английската фирма
“Gasman Crowcon”.

Време на провеждане на проучването:
- Летен мониторинг
23-29.07.2015 г. за измерванията
в България и
31.07- 07.08.2015 г. в Сърбия ;
- Есенен мониторинг
02-06.11.2015 г. в Сърбия и
09-16.11.2015 г. в България.
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плект тестови ленти с обхват 2-5-20-50Сулфитите SO3 са измерени чрез ко100 mg/l и реагент натриева основа.
лориметричен метод с тестови ленти с
обхват 10-40-80-180-400 mg/l.
Съдържанието на олово Pb е установено чрез колориметричен метод с
Всички използвани тестове с кокомплект тестови ленти с обхват 20-40- лориметрични ленти са на фирмата
100-200-500 mg/l и реагент Blei-Test.
Merck, Германия.

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА 2015-2016

Шлихоминераложкият анализ е ос- кретния случай е приложена методика
новен и най-стар метод за изследване за шлихоминераложки анализ описан
на минералния състав и разпределе- от Юшкин (1982) и Витов (1992).
нието на минералите в разсипи. В кон-

МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ
За статистическата обработка на даЗа площно разпределение на
нните и клъстер анализ за извършени данните е използвана програмата
с програмата Excel под Windows 8.1 и Corel Draw 11.
нейното приложение XL-Stat.
“Gasman Crowcon”
Фиг. 4. Използвана апаратура
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USB 2.0 DigiScope

Сонар (Fish radar)

Гайгер «Radex» RD1503

“Lovibond MD 600”

“Hanna” HI9813-6
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Тестови ленти за нитрати NO3 и нитрити NO2

Тестови комплекти за олово Pb и арсен As

Тестови ленти за сулфати SO4 и сулфити SO3

Тестов комплекти за цинк Zn и манган Mn
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“SensoDirect 150“
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Пролетният мониторинг на река
Драговищица се проведе от 01.04.2016
до 28.04.2016 г. Експедициите бяха
проведени в приятни пролетни условия без валежи и при високи за сезона
температури. Проведено беше обучение на ученици от Ну „св. Климент
Охридски” - Кюстендил, ПМГ „Проф.
Емануил Иванов” - Кюстендил, деца от
българското малцинство от Гимназията в Босилеград, Сърбия и студенти
от СУ „Св. Климент Охридски” - София. Бяха включени специалисти от
КИЦ-Босилеград и ИМК-БАН в лицето
на доц. д-р Олег Витов, както и кметовете на селата Драговищица и Стенско,
разположени по течението на река
Драговищица. Целта беше да се изследват параметрите на речната вода,
флората и фауната на реката през пролетния период и ако е възможно хвърлянето на хайвера на черната мряна и
другите, размножаващи се през пролетта видове.
Широчината на реката варираше от
10 до 50 м, само в делтата до 100 м, а
дълбочината в по-голямата си част, за
разлика от лятото достигаше около 0,51 м дълбочина, а през есента и зимата
беше почти със същите дълбочина и
широчина, както през зимата, което

показва увеличение на дебита на водата около 3 пъти, в сравнение с лятото,
в зависимост от релефа и наклона на
дъното, скоростта на оттока, наличието на притоци, които през лятото бяха
или пресъхнали или маловодни. Скоростта на течението е определена на
0,20 m/s – бавно течение, 0,50 m/s умерено течение и 1 m/s бързо течение
(бързей). Като скоростта на течението
в повечето случаи беше бързо със скорост 0,75 – 1 m/s и по-силно. Завирявания и застояла вода отново почи не се
наблюдават, поради стръмния наклон
на терена в планинската част и сравнително правата линия на течнието в
равнинната част. Основната констатирана промяна на реката през зимния
период е увеличаване скоростта на течението. Почти по цялото протежение
скоростта на реката е 1 m/s и повече,
т.е реката през зимата представлява
един голям бързей. Грубо пресметнато
водата от образуването на река Драговищица достига до вливането й в река
Струма за около 12 часа. С една дума
реката е почти с еднакъв дебит, широчина, дълбочина и скорост през месеците от около средата на октомври до
около средата на юни. От средата на
юни до средата на октомври е мало-
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водна и се наблюдават забавяне, зас- Драговищица, които сравнително рязтояване и завиряване на водата, дори ко преминават в кавтернерни чакъли и
гравий в долното течение след селото
и пресъхване на отделни участъци.
и до вливането в река Струма.
Измерванията са извършени през
Общият радиационен фон, радиосветлата част на деня приблизително
от 9.00 до 21.00 часа и температурата активността на водата и на седимента
на въздуха на сянка варираше меж- са в рамките на нормите, като от хисду 16 и 22°C. Времето беше топло, но тограмите на статистическия анализ
слънчево и без вятър и съществена се вижда, че най-често измерваната
облачност. Експедициите бяха прове- стойност за тези компоненти на околдени с лек автомобил, като на места ната среда е била 0,10-0,22 µSv/h. Флудостъпа до реката е далече от пътя и ктуира от 0,04 до 0,24 µSv/h, т.е. средно
се налагаше да се продължи пеша до около 0,20 µSv/h, което е нормалната
съответният пункт на измерване. На- стойност за региона. По време на еслагаха се многократни обходи пеша енните измервания еднократно в т.
или с автомобил до намиране на съот- 8 в Българската част на реката бяха
измерени аномални стойности на севетният планиран пункт.
димента, достигащи до 0,64 µSv/h на
Дънното местообитание е предим- седимента, като вероятно диоритоно каменисто с по-едри блокове и вите валуни на това място съдържаха
валуни в горната част на течението радиоактивни минерали. През зимнина реката, преминаващи в гравий и те и пролетните измервания, подобно
чакъл в долното течение. Късовете са на летните не бяха измерени подобни
предимно диоритови – туфи, гнайси, аноналии.
кварцити в горното течение до село
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Измерената киселинност рН е нормална за реки планински тип R3, които
са в пъстървовата зона pH=7,52-8,43,
през пролетта се наблюдаваше малко
по неутрална киселинност в интервала рН=7,58-7,98 единствените отклонения на киселинността на водата от

нормите отново са в района на изливане на битовите канали на Босилеград
и селата в Сърбия и нерегламентираните битови сметища около тях, където киселинността достигна рН=6,9. Източник на вкисляване вероято отново
се явява канализацията и сметищата. В
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III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
МОНИТОРИНГ
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Хистограми на някои основни параметри:

Relative frequency

Разтвореният във водата кислород
O2 е от 17 до 21%, но най-често около
18-19 %, т.е. 1,8-1,9 до 2,4 mg/l. Сравнително ниското съдържание на кислород се обяснява с по-високата надморска височина. Според Русев, Николов
Електропроводимостта на вода- (2013) дишането на дъговата пъстърва
та ЕС, т.е. разтворените електролити се затруднява при стойности 3,5 mg/l.
(напр. минерални соли) не е висока в
сравнение с други съседни притоци Измерената температура на водата
на Струма от същия водосбор и има t°C е от 9,7 до 14,1°C, в зависимост от
стабилни норми между 0,145 и 0,265 часа, но се вижда, че има и няколко
(милисименса), но в повечето случаи по-крайни стойности, обикновено оковарира около 0,200 mS, което добре се ло притоците. Този път през пролетта
вижда на диаграмите. Електропрово- също не е установена температурна
димостта на водата, т.е. количеството аноналия при с. Долно уйно, тъй като
минерални соли е най-ниско през про- явно подземните води и повърхностлетта. На диаграмата и в таблица 1 се ните вече са с изравнени температури
вижда, че водата на река Струма има през зимата. През летния период около
почти два пъти по-голяма електропро- с. Долно уйно, температурата на водата рязко се понижаваше почти 2 пъти,
водимост.
а през есенният рязко се затопляше с
Общото количество разтворени около 1/4. Причината вероятно е подтвърди вещества TDS съвпада с земен карстов или дренажен извор,
данните за измерената електропро- който увеличава многократно дебита
водимост на водата, но измерени в на реката и широчината се промени от
грама на литър, тъй като основните 4 m на 15 m през лятото, а през есента
електролити са разтворените във во- от 20 на 50-55 m. Така се потвърждава
дата твърди вещества, най-вече мине- твърдението от летния мониторинг, че
рални соли NaCl и KCl, а други веро- на това място река Драговищица извиятни електролити не са установени от ра отново и на практика има втори изнастоящите измервания. Или средна- вор освен официалният - съединяването на двете реки Божицка и Лисина
та стойност е около TDS=200 mg/l.
в Сърбия.
българският отрязък киселинността е
стабилна в нормите около рН=7,5-8,0,
с малки изключения около сметищата,
но поради пълноводието на реката киселинноста е по-близо до нормите.
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Свободен и общ и комбиниран хлор
Cl не се установяват през пролетта. Такива бяха измерени в малко проби и в
минимални количества през зимата и
есента около с. Драговищица и в река
Струма около 0,1 mg/l. Присъствието
на различните форми на хлор вероятно е природен процес. Той е част от
минералните соли, разтворени във водата при преминаването и през почви
и коренни скали и тяхното излужване.
Най-вероятен източник са натриев
NaCl и калиев хлорид KCl - обикновена сол в почвите. Присъствие на хлор
във водата започва от село Драговищица, където ландшафтът се сменя от
планински с равнинен, а геологията
на речното легло се сменя от диорити

на кватернер и в р. Струма, където се
сменя рязко околната среда и екосистемата.
Цианурова киселина CYА (CYS). Отново под специално наблюдение в
рамките на това изследване на водния
компонент на речната екосистема на
река Драговищица е т.нар. Цианурова киселина CYА (CYS). Параметърът
е важен, тъй като не е включен в Националната система за екологичен
мониторинг и въобще е малко изучен.
Циануровата киселина представлява
обобщено понятие на отпадни продукти на химическата промишленост,
често изполващи се също и в бита
като белина, лепила, дезинфектанти, бои, козметика, стабилизатори за
хлор (предпазват хлорните съединения от бърз разпад на слънчева и UV
светлина) и много други. Тя неизменно
присъства като инфилтрат (leachate)
на местата, където има битови сметища и отходни канали. За пръв път
е открита в урината. Трудно се образува самостоятелно в природата и
наличието и е добър индикатор за
антропогенна дейност. Формулата и
може да бъде различна, но обобщената може да се покаже като (CNOH)3
(1,3,5-triazine-2,4,6-triol). Един от аналозите и е меламин (Huthmacher, 2005).
Това е краен продукт на разпад и е силен замърсител. В природата не може
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Нитрити NO2 и нитрати NO3 не са
установени през пролетта, а през зимата и есента, са установени далеч
под пределно допустимите концентрации ПДК, предимно около фермите на село Стенско и Босилеград. Това
потвърждава извода, че вероятен източник през лятото на тези показатели е използването на торове за земеделие. През лятото в Босилеград тези
замърсители бяха на границата на допустимите норми според Директива на
Съвета от 12 декември 1991 година за
опазване на водите от замърсяване с
нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО).
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Общата твърдост на водата CaCO3
е по-високо от зимния и летния период (когато беше 100-250 mg/l), но все
още в сравнително ниски стойности и
варира между 183-262 mg/l. За сравнение общата твърдост на водата от
река Струма е почти 2 пъти по-висока,
т.е точно колкото при летните измервания и само в устието и преди и след
вливането на река Струма е около и
над 200 mg/l. От началото на реката до
устието и съдържанието на калциев

кабонат постепенно леко се увеличава.
По-ниско е карбонатното съдържание
в сръбската част на реката. Източник
на общата твърдост са коренните скали, през които преминава реката, част
от които съдържат карбонати и калцит.
Съдържанията на свободна, обща и
комбинирана мед Cu през пролетта са
по-високи от тези през есента и зимата,
но за разлика от предишните сезони
присъстват в повечето проби от 0,10 до
0,40 mg/l, средно около 25 mg/l. По-високи съдържания са констатирани при
ГКПП Олтоманци, бента и канала на
МиниВЕЦ 0.36-0,40 mg/l. Присъствието на мед е природен процес, в района има установени медни находища,
а скалите, през които минава реката,
съдържат минерали. В случая по-интересни са съдържанията на свободен
мед, който може да бъде показател за
замърсявания, докато комбинираният
и общият показват предимно свързаната му минерална-природна форма.
Дори и в минимални съдържания свободният мед се появява на местата,
където има добив на мед – медна мина
в Сърбия по течението на река Бранковачка и при вливането на река Драговищица в р. Струма, където има добив
на злато в кватернерните наслаги. Медта може да се появи като попътен извлек при добива на злато с използване
на химическа преработка с амалгами.
Още повече, че в същите пунктове е
измерено и слабо присъствие на ар-
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няма напоителните системи и каналите не работят, шлюзите на бентовете
при с. Драговищица и р. Струма бяха
отворени и поради тази причина не
се създават благоприятни условия за
гниене и разпад на отпадъците. В повечето пунктове с измерени високи нива
на CYS не е забелязана активна антропогенна дейност, освен на места малки
сметища, много по-малки от съседните
реки на водосбора, но поради високата скрост на водата в река Драговищица замърсителят бързо се придвижва
по течението (Сотиров и др. 2014).
През пролетния период този замърсител присъстваще масово в пробите,
като почти не са измерени проби без
наличие на цианурова киселина. Концентрациите на веществото варираше
упорито навсякъде между 5 и 8 mg/l,
което на прага на пределно допустимата концентрация, но за разлика от
лятото не достигаше изключително високите стойности до 26 mg/l
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места с антропогенна дейност около
и в самия Босилеград в минимални
количества от 1 mg/l, докато в българският отрязък на реката се появяваше
още в началото на наша територия при
съоръжението на мини ВЕЦ 0,5 MW в
количество от 5 mg/l и продължаваше
устойчиво да присъства в повечето
проби, като дори се увеличаваше до
26 mg/l. През есенните измервания
стойностите на цианурова киселина
бяха много по-ниски и по-стабилни с
най-често срещани стойности около
6-7 mg/l, с изключение на мястото на
вливане на главният отходен канал на
Изследването на циануровата кисе- Босилеград, където се повишава до 12
лина е необходимо заради факта, че mg/l.
в деретата на реките в България и изследвания район има много нерегла- През зимния период измереното коментирани битови сметища, а в приле- личество на циануровата киселина бе
жащите територии има много ферми и още по-ниско и само на места достигаотходни канали, съчетано с факта, че ше и прехвърляше ПДК от 8 mg/l. Както
река Драговищица попада в пъстър- през есента, така и през зимата в измевовата зона. Основен биоиндикатор за рени пунктове циануровата киселина
изследване по проекта е Балканската CYА е в нивата, които не са опасни за
пъстърва Salmo trutta и инвазивни- развитие на пъстърва и зообентоса.
ят вид Американска дъгова пъстърва Предполага се, че основно стопанскаOncorhynchus mykiss, както и устано- та дейност на хората са причина за
вената в последствие в сръбската част концентрациите на цианурова киселина реката Македонска пъстърва Salmo на в речната вода. Поради по-слабата
стопанска дейност през късната есен
macedonica.
и зимата и по-слабото разграждане
При летните измервания реката бе на отходните продукти от каналите,
разделена буквално на две по отно- фермите и сметищата, количеството
шение на съдържанията на циануро- на този краен продукт на разпад през
ва киселина. В сръбската част тя не се студените сезони е по-ниско. Реката
установяваше с малки изключения на е по-пълноводна, по-бърза и буйна,
да се пречиства освен чрез утаяване
като органичен камък. По същия начин
предизвиква образуване на най-неразтворимите органични камъни в
бъбреците и пикочните пътища при
животните (World Health Organization,
2004). По интернет данни пъстървата
е много чувствителна на този химикал,
като при стойности над 8 g/ml изчезва. Има данни и за чувствителност на
сладководните скариди Branchiopoda.
Съдържанието на CYS не трябва да
надвишава 10-12 mg/l във води за плуване.

300.6
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сен.
Това става при преработката на на реката за намиране на причините
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0
97
различни
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1 5 9 13като
17 21
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37 41
45 49 53 57и 61
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халкопирит и др., които често на вън- крити. Не е трудно да се открият медни
40 вид наподобяват златото.
шен
минерали или медни артефакти с типичната медна патина
30
Електропроводимост
ЕС, mS – медна основа
Заради
високите съдържания на мед по тяхната повърхност, което по-долу е
20
0.4
се наложи претърсване
на коритото показано на фотография.
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щаше и цинк. През лятото измерихме малки допустими количества в р. Стру0.3
стойности от 0 до 2 и рядко до 3 mg/l, ма, където достигат до 200 mg/l. През
0.2
а през есента не е установен. В ниски зимата се наблюдава и около село
0.1
концентрации е установен във вода- Стенско, както и близо до местата с ус0
тановени
та на река
1 Струма.
7
13 Присъствието
19 25 31 37му43в 49
55 61 тежки
67 73метали.
79 85През
91 зимата
97
речната вода вероятно също се дължи се установи, че на мястото на верояна преминаването на реката през ко- тен подземен извор около село Долно
ренни скали, от минералите съдържауйно има процеси на набогатяване на
Свободна мед Cu, mg/l
щи цинк.
водата с различни химични елементи.
0.45

Сулфати
0.4 SO4 и сулфити SO3 също не
присъстват
в пролетните води на река
0.35
Драговищица.
През зимата се устано0.3
вяват0.25
по-рядко от летните измервания, около
Босилеград и отходните му
0.2
канали
0.15и сметища 300 mg/l, както и в

Клъстер анализа показва взаимна
свързаност на химични и физико-химични параметри, което е характерно
при изследвания на води, за разлика
от изследванията на почви и скали.

0.1
0.05
64 67 70 73

Данни на0 разпределенията по течението на реката на някои основни химични
13 19
параметри1през7летния
сезон25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91
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Желязото Fe2+ и0.4Fe3+ през пролетта път установихме присъствие на олово
0.3
е в малки количества
от 0,01 до 0,03 във водата на река Драговищица, за
mg/l, среща се в 0.2
по-малки количества разлика от летния и есенния монито0.1 и от есента, при- ринг, когато не беше установен този
и по-рядко от лятото
0
елемент. По информация на местното
чината
както споменахме
е по-високо1
7
13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85
91 97
то ниво на водата, като в резултат се население в Сърбия е започнала раразрежда количеството на постоянно бота оловна мина в района на река
присъстващите елементи, независимо Брестница, която през лятото беше
Обща твърдост CaCO3, mg/l
от техния източник дали е природен пресъхнала, а през есента специално
процес или антропогенна
дейност. измерихме поради тази причина, но не
300
Също е елемент примес, резултат от открихме олово в нейната вода. През
250
природното излужване
на железните зимата, обаче, в сравнителна близост
минерали в околните
скали,
каквито с този приток констатирахме присъст200
масово присъстват в седимента като вие на олово от 1-1,5 mg/l.
150 Трябва да се следи Манган Mn също не беше установен
магнетит например.
обаче за количеството
на мед и желязо през пролетта и есента. Но се устано100
в напоителните площи след село Дра- вяваше на места по време на зимния
говищица до река 50
Струма, за да не над- мониторинг. През лятото присъствавърлят стойностите0 за почви опреде- ше в някои проби от 0 до 4 mg/l. За91 97
1 4 No54/1997.
7 10 13 16 19 ради
22 25 невъзможността
28 31 34 37 40 43 да
46 се
49 обвърже
52 55 58 61
лени
от Държавен вестинк
съдържанието на Mn с антропогенна
Арсенът As във водата на река Драго- дейност и ниските концентрации на
Комбинирана
мед Cu, mg/l източник на
то предполагаем
вищица през пролетта не се установя- метала,
ва. Предишните сезони се установява- елемента са околните скали. Всеизвес0.8
ше рядко в малки количества,
резултат тен факт е, че природните води в райо0.7
от природно излужване на минерали- на на Краище съдържат малки количе0.6 и стойностите му ства манган. Възможно е буйната вода
те от околните скали
0.5 Стойностите то- през зимата да е разрушила свежи скаса от 0 до 0,005 mg/l.
0.4 около пунктовете ли съдържавщи тези метали. Манган е
гава бяха по-високи
с присъствие на мед,
0.3 р. Бранковачка и установен в близост до местата, където
преди вливането и0.2в р. Струма As=0,05 е установено и олово.
mg/l, където има добив
на инертни ма0.1
Цинк Zn само в единични проби в
териали и вероятно0на злато.
1
7
13 19 25 минимални
31 37 43 количества
49 55 61 е
67 установен
73 79 85
91 97
Олово Pb през времето на пролетния през пролетта. През зимните измермониторинг не е установено. По вре- вания около пунктовете с измерени
на олово
и манган се сремето на зимния мониторинг за пръв съдържания
Колиформи, Colifomrs,
КОЕ/100ml
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Цинк Zn, mg/l
Колиформи, Colifomrs, КОЕ/100ml

Арсен As, mg/l
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Dendrogram
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F Cu
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T Cl
SO4
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NO3
TDS
EC
pH
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SO3
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Variables (axes F1 and F2: 35.60 %)
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КОМПОНЕНТ ВЪЗДУХ
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Variables (axes F1 and F2: 35.60 %)
1
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SO4 T Cu
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F Cu
F Cl

0

SO3
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-0.25

pH
-0.5

C Cl

T Cl

през лятото бяха забелязани екземпляри на вписаната в Червената книга
на България Сива чапла Ardea cinerea,
а през есента екземпляри на Скален
орел Aquila chrysaetos. През зимния
период бяха установени концентрации на серен диоксид на границата на
ПДК около 500 mg/l в района на Босилеград и село Драговищица. Замърсяването е резултат от използване на
въглища за отопление. През есенния
мониторинг беше установено съдържание на серен диоксид SO2=250 mg/l
атмосферния въздух, което е два пъти
под ПДК=500 mg/l, на място, където се
изгаряха почистеното от земеделските
площи в Сърбия и то близо до наблюдаван преди това скален орел. През
пролетните измервания, заради вече
топлото време, не е установен.

39

МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ
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Съдържанието на колиформи във
водата през лятото е измерено в 2
пункта: единият на изхода на река
Драговищица от Сърбия преди ГКПП
Рибарци и вторият пункт е преди вливането на реката в р. Струма, в района на село Раждавица. Изследването
през лятото показа, че съдържанието
на колиформи на изхода от Сърбия е с
около 50% повече отколкото съдържа-

нието на изхода на самата река в България. Съдържанието на колиформи е
115 КОЕ за сръбската част и 78 КОЕ за
българската част, но и двете стойности
са в нормите и водата е чиста по този
показател. Вероятно изливането на отходните канали на Босилеград и прилежащите села са причината за по-високата концентрация на бактериите.
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F2 (11.69 %)

0.25

Избрано е наблюдение за съдържание на серен диоксид SO2 във въздуха
на поречието на река Драговищица,
като основен замърсител през студените месеци от ноември до март включително, резултат от масовото горене
на твърди горива и особено на въглища със сравнително високо съдържание на пепел и сяра от съседните
находища мини Бобов дол, Перник и
Ораново (Кортенски, Сотиров, 1998).
Съдържанието на серен диоксид ни
дава информация за киселинноста на
валежите и чистотата на въздуха във
връзка с местообитанията на защитените зони НАТУРА 2000, в които попада
българския отрязък на реката и «Европейски зелен пояс», в който попада
цялата дължина на реката в България
и Сърбия. В процеса на наблюдението
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SO3

СЕДИМЕНТОЛОЖКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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Изследването на седимента е включено поради факта, че предимно в
седимента могат да се наблюдават
физическите замърсители на реката
директно макроскопски или чрез използване на микроскоп се наблюдават
микрофрагменти от всички човешки
отпадъци (Сотиров и др., 2015). Като
цяло седимента на реката е чист откъм
антропогенен микродетрит. Много
радко се установяват фрагменти от битови отпадъци като полиетилен, пластмаса, метали, гуми, текстил, керамика,
стъкло, стиропор, строителни мазилки, вар, цимент, тухли и др., които се
срещат в нерегламентираните битови
сметища по нашите реки. Количеството на антропогенния микродетрит в

седимента на реката в Сърбия е в количества 0-3%, само в населените места Босилеград, Райчиловци, Рибарци
и Млекоминци и около сметищата се
появяват ореоли с разсеяни микдоретрити предимно стъкло и керамика,
които достигат до 5% в отделни проби.
В българската част на река Драговищица антропогенният микродетрит
в седиментоложките проби също е в
много малки количества и даже отсъства в повечето проби. Седимента
в това отношение е чист в сравнение
със съседните реки в кюстендилска
котловина, десни притоци на Струма
като Бистрица, Банщица и Новоселска
(Сотиров и др., 2015). Съдържанието

на антропогенен микродетрит варира
между 0 и 3% (Фиг. 5), само при водното огледало на ВЕЦ-а достига до 10%,
вероятно течението е донесло отпадъците от Сърбия, където са отложени. След с. Драговищица преобладава
червената керамика, изхвърлена от
керамичния завод в селото. Ореолът
на разсейване на микро- и макронаблюдаваната червена керамика
след фабриката се простира чак до
река Струма. Предполага се, че не вреди на речната екосистема, но трябва да
се има предвид, че не е природен продукт и новият релеф на речното дъно,
който придава може да влияе на зоо- и
фито-бентоса и рибите.
Като цяло антропогенният микродетрит през зимният период се състоеше
почти изцяло от червена керамика,
вероятно поради бързото течение на
реката останалите микродетрити са
отмити по естестен начин от по-голямата част на реката и са натрупани на
депа по течението.
През времето на пролетния мониторинг включихме ново изследване-

на седимента за присъствие на тежки
метали и злато. За целта беше привлечен за участие в експедициите един от
най-известните проучватели на злато доц. д-р Олег Витов от Институт за
минералогия и кристалография към
БАН. Във всички промити проби на седимента беше установено присъствие
на злато, но в размери от няколко микрона, което означава, че в района има
коренни скали а злато. Тежкият шлих
представляваше около 1% (обемни)
от цялата проба в планинската част на
реката и около 2% в равнинната част.
Беше установено, че в тежкия шлих,
резултат от промивката, 50% от минералите са магнитни. Тежката фракция е с повишена радиоактивност, 2-3
пъти повече от седимента, а магнитната фракция е с радиоактивност над 3
пъти ( над 60 микросиверта/час). Уникален факт е, че магнитната фракция
на шлиха, за разлика от немагнитната
фракция флуоресцира слабо, което говори за наличие на радиоактивни примеси в минералите. Тежките минерали
видимо са магнетит, титано-магнетит,
рутил, апатит, титанит, авгит, гранат,
хлорит, епидот и др.
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През зимния период количеството
на колиформи беше почти същото като
през есенния период, като леко намалява съответно на 90 КОЕ за изхода от
Сърбия и 75 КОЕ преди вливането на
река Драговищица в река Струма.

През пролетния период количеството на колиформи беше отново
сравнително ниско, съответно 112
КОЕ на изхода от Сърбия и 125 КОЕ на
изхода от реката при вливането и в р.
Струма в България. Този път количеството беше почти изравнено, като в
българският отрязък на реката е малко
по-високо. За сравнение измерените
от нас количества на колиформи в р.
Струма през лятото на 2015 г. беше над
3500 КОЕ на изхода от България и над
5500 КОЕ преди вливането на реката в
Средиземно море в Гърция.

41

EEA GRANTS

През есенния период вероятно поради по-студеното време количеството на колиформи намаля на 95 КОЕ за
изхода от Сърбия и 72 КОЕ преди вливането на река Драговищица в река
Струма.
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Диоритов седимент от българският отрязък от реката,
увеличение х40
EEA GRANTS

Диоритов седимент от сръбската част на реката,
увеличение х40
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Кватернерен пясък от България, въздушна среда, увеличение х45

44

45

Злато в промитите шлихи, увеличение х40

Струпване на магнитни минерали по силовите линии на
магнитното поле, увеличение х40
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Шлих от тежка фракция, след промиване за злато, вляво немагнитна фракция, в дясно
магнитна фракция, увеличение х40
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Медни минерали, артефакти и отпадъци в
речното корито

Яспис и ясписоидни кварцити често може да
бъдат намерени в речното корито

46

47

Шлих от тежки минерали на реката

Червената керамика е неизменна част от речното корито, особено в равнинната част на
реката след бившият керамичен завод в с. Драговищица

EEA GRANTS

Антропогенен микродетрит в седимента на река
Драговищица - текстил, полиетилен, ултравиолетова
светлина, въздушна среда, увеличение х45
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Полиетилен, стиропор, плексиглас, на втората снимка зелено стъкло и диоритен пясък
бяла светлина, въздушна среда, увеличение х45
48
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Профил на антропогенния микродетрит в равнинната част на реката, с изключено
минерално съсържание, обемни проценти Vol.%
EEA GRANTS

Асфалт по гравийни зърна, червена керамика, въздушна среда, увеличение х45
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51

Профил на антропогенния микродетрит в равнинната част на реката, с изключено
минерално съдържание, обемни проценти Vol.%

Профил на антропогенния микродетрит в някои замърсени пункта на сръбската част на
реката (в планинската част в България почти не се наблюдава), с изключено минерално
съдържание, обемни проценти Vol.%
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Балканска пъстърва,
снимка от интернет

Балканска пъстърва Salmo trutta отново беше наблюдавана само на сръбска
територия. Рибата се наблюдава на пасажи от по няколко екземпляра 1-2 до
около 5-10. Размерите и са около 15-20
cm. На българска територия не е наблюдавана, възможно е част от неопределените риби да са от този вид. Температурата, киселинността и всички останали
измерени параметри са подходящи за
развитие на балканската пъстърва. Този
вид риба е основният био-индикатор за
чиста вода в настоящия проект.
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Американска дъгова пъстърва от
пъстървова ферма
Профил на антропогенния микродетрит в някои замърсени пункта на сръбската част на
реката (в планинската част в България почти не се наблюдава), с изключено минерално
съдържание, обемни проценти Vol.%

Дъгова
пъстърва
(американска)
Oncorhynchus mykiss не е наблюдавана
по цялото протежение на реката, въпреки че по мнението на рибарите и местните хора има и такава. Ако има наличие на такава, то тя се явява инвазивен
вид за речната еко-система и трябва да
се внимава с нейното развъждане, тъй
като се храни с малките на останалите
видове риби. Установена е в пъстървова ферма по течението на съседният
приток на Струма р. Бистрица.
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ДАННИ ОТ БИОЛОГИЧНИЯ МОНИТОРИНГ

54

Черна мряна уловена и върната в
реката от нашият екип

Черна мряна, уловена от местни
рибари

Черна мряна Barbus peloponnesius.
Това е преобладаващият наблюдаван
вид риба по време на мониторинга.
Среща се и в сръбската и в българската част на реката, от 1 до около 5-10
екземпляра от 10 до 20 cm дължина.
Рибата по никакъв начин не може да се
причисли като био-индикатор за чиста
вода, тъй като е забелязвана предимно
около замърсените места, в населените
места, около сметищата и отходните канали. През есенния мониторинг най-голяма концентрация на този вид риба е
наблюдаван на мястото на установеният подземен извор на реката около с.
Долно уйно и в р. Струма след влива на
р. Драговищица, където рибарите имаха добър улов.

Бяла мряна,
снимка от интернет

Говедарка (пръскачка) Аlburnoides
bipunstatus. През лятто есента е
наблюдавана повсеместно в реката.
Вписана е в Червената книга на
България. Размерите са и до 5 cm
изпуска силна струя вода до 1 m за
събаряне на кацнали насекоми. Биоиндикаор за чиста вода, защитена.
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Бяла мряна Barbus barbus. Не е
наблюдавана, по метода на интервю на
някои рибари, твърдят, че се среща.
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Говедарка, уловена от нашия
екип и върната във водата след
измерване

Лещанка
Phoxinus
phoxinus
(?)
Определена с несигурност, беше
уловена от нашия екип, измерена и
върната във водата. Не се разпознава
във водата.

Лещанка, уловена от нашия
екип и върната във водата след
измерване

EEA GRANTS

Македонска пъстърва,
снимка от интернет

Македонска
пъстърва
Salmo
macedonica беше наблюдавана само
през лятото в река Лисина по няколко
екземпляра от 2 до 5 с дължина около
15-18 cm. Рибата беше разпозната от
главен ревизор на реките в Босилеградско Божа Йованович. Не е установена
през другите сезони.

на е миграция на рибите през есента
към долното течение на реката и река
Струма и връщането им през пролетта.
Това, обаче, се затруднява от многото
прагове изградени по течението на
река Драговищица и от тесния рибен
проход при бента на миниВЕЦ. Преливникът на бента също е неподходящ
без удълбочаване и при преливане на
водата рибата попада в много плитка
зона, където може да бъде увредена.
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Речен кефал (клен) Leuciscus cephalus.
Забелязан е в долното течение след
село Драговищица, единични бройки
с дължина до 20 cm. По данни на
рибарите в миналото се е срещал почесто, преди поставянето на устието на
реката в бетонно корито със шлюзове.

Неопределена риба. В повечето
пунктове бяха наблюдавани рибни
пасажи или засечени от използвания
рибен радар тип сонар. Рибите през
есента най-вероятно в повечето случаи са черна мряна. Установяват се
както в населените места, така и извън
тях, но предимно в долното течение на
река Драговищица, вероятно се касае
за миграция на рибата към река Струма. Размерите от 1 до 20 см. Установе-

Речен кефал, уловен от местни
рибари
56
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Сива чапла

Отпечатък от водногазеща птица

Сива чапла Ardea cinerea. Вписана е в Червената книга на България.
Наблюдавана е през лятото между
селата Горановци и Драговищица. Не
е наблюдавана директно през есента, но вероятно се касае за частична
миграция към долното течение на ре-

ката, където бяха установени пресни
отпечатъци от птицата след село Стенско, близо до делтата на реката. През
пролетта беше наблюдавана двойка
сиви чапли, които мигрираха от двете
страни на българо-сръбската граница
с нисък полет над коритото на реката.
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Балканска кротушка,
снимка от интернет

Кротушка Gobio spp. Наблюдавана е
в Босилеград и по данни от рибарите.
Според главен ревизор Божа Йованович
понякога се среща вписаната в
Червената книга на България балканска
кротушка Romanogobio kesslerii, но
това не е потвърдено от наблюденията
и данните от рибарите.

Събрани са различни видове бентосни организми, но като индикатор за чисто води са определени следните:

Скален орел,
снимка от интернет,
на втората снимка
местообитанието на
скален орел в района на
село Горановци

сан в Червената книга на България.
Вероятно от този биологичен вид
идват многото предания за „орлово гнездо” в района. През пролетта
беше наблюдаван както в сръбската,
така и в българската част на високите склонове покрай реката.
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Ручейник (мамарец) Amphipoda, въздушна среда, увеличение х 10

Сокол скитник,
снимка от интернет

Сокол скитник Falco peregrinus реката. Включен е в категорията
е наблюдаван през пролетта по- „застрашен вид“ в Червената книга
край пътя в равнинната част на на България.
Сладководна скарида Branchiоpоda, въздушна среда, увеличение x10
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Скален орел Aquila chrysaetos.
През есенните наблюдения беше
наблюдаван скален орел в два пункта, единият в сръбската част на реката, близо до ГКПП Рибарци и в горното течение на българската част
на реката около с. Горановци. Впи-
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ЗОО- И ФИТО-БЕНТОС, БИО-ИНДИКАТОР ЗА ЧИСТА ВОДА

Ларва на насекоми Erhemeroptera larvae
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Ларва на насекоми Plecoptera larvae, въздушна среда, увеличение x10

Пиявица Hirudinea, увеличение x10

Ларва на насекоми Trihoptera larvae (зеленка), увеличение x10

Сладководен охлюв китайска шапчица, Ancylus fluviatilis1f (?)
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Ларва на насекоми Trichoptera larvae, въздушна среда, увеличение x10

Зелено водорасло Cholorophyta и кафяво водорасло Phaeophyta, въздушна среда,
увеличение x10

ДРУГИ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ:
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По данни на местното население
в района има мечки, вълци, лисици,
златки и диви прасета. Доказателство
за последните е намерена одрана
кожа от диво прасе в района на с. Доло
уйно. В района може да се чуе стрелба
от ловни пушки. За разлика от лятото,

когато водните змии бяха в изобилие,
през другите сезони те не са наблюдавани. Срещат се различни видове пойни птици, кълвач и съмнение за звук
на глухар, в долното течение Сокол
скитник. През лятото са наблюдавани
костенурки, жаби и гущери.

Химическите параметри на водата през пролетта са с много по-ниски
стойности и по-стабилни, подобно на
другите пълноводни сезони - есен и
зима, отколкото през лятото.
Изследваните показатели отговарят
на нормите и констатираните присъствия на различни химични елементи са
резултат от природните особености
на района, с малки изключения за циануровата киселина. Количеството и
през пролетния период е по-ниско,
отколкото през летния лятното маловодие, но за сметка на това присъства масово в пробите в концентрации
близки до пределно допустимите.
Клъстер анализа показва взаимна
силна обвързаност между отделните
химически параметри, което е нормално за изследване на води.
През пролетните измервания не
бяха установени присъствия на арсен,
олово, манган, цинк, сулфиди, сулфати.

Медта обаче се среща навсякъде. Възможно е силата на реката през зимата
да разрушава скали, съдържащи този
елемент, а е възможно да са плод на
антропогенна дейност, например откритата оловно-цинкова мина по данни на местното население, близо до
границата с България. Интересен факт
е, че на мястото на предполагаемия
втори извор на реката, съдържанията
на тези елементи се увеличават през
зимата, но не са установени през пролетта.
От направените наблюдения възникна хипотеза за един интересен
факт, че реката по пътя си от Босилеград към границата с България се преполага, че започва да тече за кратко по
терен с обратен наклон, т.е. нагоре по
склона само от силата на течението и
инерцията на водата. След ГКПП Олтоманци отново започва да тече по наклонен надолу терен. Вероятно поради
тази причина през лятното маловодие
реката изчезва в района след ГКПП-то
до село Долно Уйно, където отново се
появява с променени характеристики, променена температура, дебит и
химически състав. Една от причините
може да бъде дрениране на водата на
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В резултат на извършения пролетен
мониторинг и проведените изследвания и наблюдения може да се обобщят
следните изводи:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

подобряват след вливането на водите
на река Драговищица в нея.
Рибата е разпределена зонално:
балканската пъстърва се среща предимно в сръбската част на реката
(горно течение), там се среща и македонската пъстърва, както и говедарка
и кротушка. В горното течение на българската част има предимно говедарка, черна мряна и в долното течение
речен кефал, черна мряна и говедар-

ка. Рибата мигрира сезонно през късната есен и зима към долното течение
и река Струма, а през късната пролет
обратно. Следват я двойки от сиви чапли, които също мигрират частично.
Жизнената среда на рибите е нарушена предимно механично чрез многобройните прагове, изградени с неясна
цел по реката и затрудняват нейната
миграция. Бента при водното огледало на мини-ВЕЦ е с тесен и недобре
проектиран рибен проход.
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Делтата на реката е опасна за туристи и неподготвени хора. Има гъста
мангрова растителност, подпочвени
води, ръкави с бентове, които при отваряне на шлюзите могат да предизвикат обграждане с вода, влечуги и други
опасности. Добре е мястото да се обоПо отношение на микробиологията, значи като опасно.
концентрацията на колиформи е мноВодата от сондажа за питейна вода
го ниска и водата е с добро качество.
На изхода от Сърбия и навлизането в на служителите от ГКПП Олтоманци е
България измереното количество на набогатена с цианурова киселина, има
колиформи във водата на река Драго- голямо количество твърди разтворени
вищица през пролетта е почти равно вещества и присъствие на мед, порана това при вливането и в Струма. Като ди което не е подходяща за системно
източник на колиформи е определен използване, тъй като може да причини
Босилеград и селата след него, както камъни в бъбреците.
Повечето притоци на река Драгои селата в равнинната част в България.
През лятото съдържанието на коли- вищица са временни и се появяват
форми беше малко по-високо, откол- предимно през пролетта. Измерени
са параметрите на водата на постоянкото през зимата и есента.
Основните био-индикатори зоо- и ните притоци, но те не се различават
фитобентос показват, че състоянието съществено от тези на река Драговина речната еко-система е стабилна и в щица.
добро състояние.
Като приток на р. Струма, река
Най-важният био-индикатор Бал- Драговищица оказва благоприятно
канска пъстърва беше наблюдавана влияние на нейната еко-система. Покотново само в сръбската част на река- зателите на водата на река Струма се
Седимента на река Драговищица
е чист с ниско съдържание на антропогенни макро и микро-отпадъци. Изключение прави червената керамика,
изхърлена от керамичния завод в с.
Драговищица.
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та. В българския отрязък тази риба не
е наблюдавана. Все още не е ясно дали
прекомерното ловене на пъстърва
или други фактори са причина за малкото и разространение. По данни от
рибарите обаче тази риба е разпространена и се радват на улов.
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Фиг. 6 Разпределение на основните видове риба по течението на река Драговищица:
1-Балканска пъстърва; 2-Черна мряна; 3-Речен кефал (клен); 4-Сива чапла
EEA GRANTS

реката и преминаването и в подземна
река под възвишението при границата
до появата и отново в района на село
Долно Уйно. Другата причина може да
бъдат карстови извори в района на същото село, а най-вероятно причината е
комбинирана.
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Основни замърсители на река Драговищица са многобройните сметища за
сторителни, земеделски и битови отпадъци в коритото на реката.
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Друг основен нарушител на околната среда, особено на рибната еко-система
са изградените прагове и преминаващи тръби напречно на реката.
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Оценка на екологичното състояние на река Драговищица според системата за класификация, която разграничава 5 класа: „много добро”, „добро”,
„умерено добро”, „лошо” и” много лошо”:
Според проведените екологични наблюдения на околната среда и
измервания на параметрите на компонентите на околната среда на
екосистемата на река Драговищица за летния период 2015 г. екологичното състояние на реката може да се определи като „добро”, биотичен
индекс 4.
Според данните от есенните, зимните и пролетните измервания състоянието на екосистемата може да се определи
като „много добро”, биотичен индекс 5.

Недобре проектираният мини ВЕЦ
е един от основните фактори за трудното развъждане на риба в реката – тесен рибен проход, водата от високия
преливник се излива в плитко корито с
бетонно дъно и може да увреди риба-

та. Тук става и основното разграждане
на отпадните води от Сърбия и се образува инфилтрат – цианурова киселина, която присъства по цялото протежение на българската част на реката.

Друг замърсител на река Драговищица са фермите и цеховете за преработка на земеделски продукти, както и
отходните канали от населените места.

В близкото минали основен замърсител е бил керамичният завод в село
Драговищица. Замърсяванията от червена керамика са повсеместни.
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МОМЕНТИ ОТ НАШАТА
РАБОТА

ЕСЕНЕН МОНИТОРИНГ НА Р. ДРАГОВИЩИЦА, ПРОВЕДЕН
ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2015 Г.
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ЛЕТЕН МОНИТОРИНГ НА Р. ДРАГОВИЩИЦА, ПРОВЕДЕН В
КРАЯ НА М. ЮЛИ – НАЧАЛОТО НА М. АВГУСТ 2015 Г.
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Работни моменти от проведения мониторинг

Запознаване на студенти със средства за
ндивидуална защита
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Работа на терен по време на есенния
мониторинг

ПРОЛЕТЕН МОНИТОРИНГ НА Р. ДРАГОВИЩИЦА, ПРОВЕДЕН
ПРЕЗ М. АПРИЛ 2016 Г.

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА РЕКА ДРАГОВИЩИЦА 2015-2016

ЗИМЕН МОНИТОРИНГ НА Р. ДРАГОВИЩИЦА, ПРОВЕДЕН В
КРАЯ НА М. ДЕКЕМВРИ 2015, НАЧАЛОТО НА . ЯНУАРИ 2016 Г.

Промиване за тежки минерали и измерване
на параметрите на водните проби in situ.

72

73

Моменти от проведения зимен мониторинг

EEA GRANTS

Доцент д-р Олег Витов от
Институт по минералогия
и кристалография
към БАН се включи в
проекта за изследване
на минералогията на
седимента на река
Драговищица.

УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ НА УЧЕНИЦИ, ОБУЧЕНИ В РАМКИТЕ
НА ПРОЕКТА

Работа с ученици на терен
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ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА
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Обучение на ученици от 5-ти клас

Ученици от ПМГ „Проф. Емануил Иванов”Кюстендил.

Микроскопски анализи с ученици и
студенти

Учениците Даниел Велинов, Денислав Кирилов и Мелани Ефтимова спечелиха първо
място на Международно състезание за наука и техника ACSTAC, проведено през м.. март
2016 в Гърция. По време на състезанието бяха представени резултатите от проведения
екологичен мониторинг на р. Драговищица в рамките на проекта

EEA GRANTS

В Босилеград, Сърбия

Божков, В., Пейчинова, М., Найденов, Н., Янкова, Л., Стоименова, Н., Недялкова, В. 2011. „Подпомагане на дейността на Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград по изготвяне на предварителна оценка на
риска от наводнения, по методиката по чл.187, ал. 2, т.6 от закона за водите“,
Доклад 1 окончателен. ДХИ България ЕООД, 157 с.
Витов, О., Сотиров, А. (2014). Mинералния състав на пясъците от реките в
Kюстендилско, с екологични рискове за качествата на почвите, водите и строителните материали. Списание Екологично инженерство и опазване на околната
среда, 3-4, 86-93.
Долно течение на р. Драговищица

Редакторски екип. Енциклопедия Кюстендил, 1988. Издателство на БАН, 727 с.
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вероятен втори извор на
реката с карстов произход.
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taj način njena dužina je oko 70 km, od
kojih je oko 45 km u Srbiji (Enciklopedija
Ćustendil). Površina sliva je 867 km2 na
bugarskoj teritoriji, 177,1 km2 na srpskoj,
zajedno sa pritokama 689.9 km2 i srednja
nadmorska visine je 1188 m, pri čemu je
46% reke pošumljeno. Najveća vrednost
prosečnog protoka bila je tokom 1937 –
19,9 m3/s, a najniža tokom 1983 – 3022
m3/s.

METODE ISTRAŽIVANJA
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Cilj ovog projekta je prikupljanje
podataka o životnoj sredini i ekosistemu reke Dragovištice i dobijanje
informacije o uticaju njenih osnovnih
pritoka, kao i informacije o njenom
uticaju prilikom ulivanja kao pritoke u
reku Struma. Merenja su vršena duž toka
reke od mesta njenog nastajanja u Srbiji
na ušću Božičke reke i reke Lisine do
njenog ušća u reku Struma. Izmerena su i
napravljene probe vode reke Strume pre
ulivanja reke Dragovištice u nju i nakon
njenog ulivanja. Ove metode izabrane
su u skladu sa bugarskim nacionalnim
sistemom za monitoring životne sredine,
koji podržava nacionalnu bazu podataka
na nacionalnom i regionalnom nivou.
Ovo istraživanje daje informaciju o
nekim
parametrima
komponenata
životne sredine reke Dragovištice, u

njenom svojstvu pritoke reke Strume i
nekih njenih važnijih pritoka – Božičke
reke i Lisine, od kojih ona nastaje u
Srbiji, i Brankovačke reke, koja teče duž
granice sa Bugarskom i uliva se u nju u
oblasti Kontrolnog graničnog prelaza
Oltomanci. Primenjivane su metode
istraživanja na terenu.

Za sedimentološka istraživanja probe
njihove mogućnosti za brzim, lakim i
preciznim merenjem parametara na su uzimane sa površine od 1 m2 na
dubini od 20 cm. Ispitivana je i frakcija
terenu.
mineralnih zrna s dimenzijama šljunka
Priložena je metoda merenja „na licu od 1 do 10 mm. U skladu sa ispitivanjima
mikro
nanosa
sa
mesta“ („in-situ“), na terenu direktnim antropogenog
uzimanjem uzoraka („grab samples“), jer dimenzijom fragmenata od oko 20
je prednost ove metode visoki stepen mm. Za ispitivanje teških materijala u
pouzdanosti, tačnosti i preciznosti sedimentu korišćena je šlihova analiza.
merenja.
Mineralna zrna i nefluoroscentni
Mikrobiološko istraživanje koliformnih mikro nanosi određeni su metodom koju
baterija coliforms vršeno je u skladu su opisali Pettijohn i Pettijohn et al., a
sa metodikom opisanom u D.B. BDS fluorescentni mikro nalazi opisani su u
EN ISO/IEC 17025: 2006 za istraživanje skladu sa geološkom metodom koja se
rečnih voda. Merenja je vršila Istraživačka prilaže za fluorescentne mikro nanose
hemijska i mikrobiološka laboratorija u oblasti organske petrologije, koju su
pri „Kjustendilska voda“ J.D.O.O., grad opisali Talyolor et al i Stach et al.
Ćustendil. Količina proba je 250 ml na
Statistička obrada podataka i klaster
stubnoj jedinici KOE/100 ml i standardne
validne metode BDS EN ISO 9308- analiza urađene su u programu Excel i u
1, temperatura istraživanja 37°C pri njegovoj aplikaciji XL-Stat.
vrednosti i toleranciji pokazatelja 5000.
Protokoli 455 i 456/25.8.2015. godine.
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Probe su uzimane i merenja su
vršena u intervalima od oko 500 m duž
reke Dragovištice, kao i sa ušća njenih
tri pritoka, i iz reke Strume pre i nakon
što se reka Dragovištica uliva u nju. Na
ovaj način merenja su izvršena na 30
punktova na reci u Srbiji i na 50 punktova
u Bugarskoj.
Korišćeni su digitalni (elektronski)
aparati za vršenje istraživanja zbog
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Reka Dragovištica nalazi se u zapadnoj
Bugarskoj, duga je 40 km (od kojih oko
25 km prolazi Bugarskom i oko 15 km
Srbijom) i njen prosečni nagib je 19,20/00
(7,30/00 u Bugarskoj). Njen početak
nalazi se na mestu ulivanja Božičke reke
(leve pritoke) i Lisinske (desne pritoke)
u Srbiji. Pisani izvori obično uklljučuju u
čitavu dužinu reke Dragovištice i Božičku
reku koja potiče od Vlasinskog jezera i na
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OPŠTI PODACI
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Riba je zonski raspoređena: balkanska
Voda iz sondi za vodu za piće
službenika kontrolnog graničnog prelaza pastrmka sreće se pre svega u srpskom
Oltomanci obogaćena je cianurovom delu reke (gornji tok), tamo se sreće i
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Hemijski parametri vode tokom izvoru reke sadržaj ovih elemenata
proleća imaju dosta niže vrednosti i povećava tokom zime, ali se ne otrkiva
stabilniji su, slično kao i tokom drugih njegovo prisustvo tokom proleća.
punovodnih sezona – tokom jeseni i
Sediment reke Dragovištice je čist, sa
zime, nego što su leti.
niskim sadržajem antropogenih makro
Ispitivani pokazatelji odgovaraju i mikro otpadaka. Izuzetak je crvena
normama i konstatovano prisustvo keramika koju u reku baca fabrika
različitih hemijskih elemenata rezultat su keramike u selu Dragivištica.
prirodnih karakteristika oblasti, sa malim
Što
se
tiče
mikrobiologije,
izuzetkom cijanurne kiseline. Njena
količina je tokom prolećnog perioda niža koncentracija koliformnih bakterija je
nego prilikom letnjeg vodostaja, ali ipak dosta niska i voda je dobrog kvaliteta.
njeno prisustvo u uzrocima je u većini Na izlazu iz Srbije i ulazu u Bugarsku
slučajeva u koncentracijama koje su blizu izmerena količina koliformnih bakterija
u vodi reke Dragovištice tokom proleća
dopustivih granica.
skoro je identična sa količinom na
Klaster analiza pokazuje uzajamno ušću Dragovištice u reku Strumu. Kao
jaku povezanost između pojedinih izvor koliformnih bakterija određen je
hemijskih parametara, što je normalno Bosilegrad i sela posle njega, kao i sela u
ravničarskom delu Bugarske. Tokom leta
za ispitivane vode.
sadržaj koliformnih bakterija bio je malo
Tokom proleća nije bilo ustanovljeno viši nego tokom zime i jeseni.
prisustvo arsena, olova, mangnana,
Osnovni bio-indikatori i zoo- i
cinka, sulfida, sulfata. Bakar se, međutim,
svuda sreće. Moguće je da snaga reke fitobetnos pokazuju da je stanje rečnog
tokom zime razara stene koje sadrže eko sistema stabilno i u dobrom stanju.
Najvažniji bio-indikator, balkanska
ovaj element, a moguće je da je to i
plod antropogene delatnosti, recimo pastrmka bila je primećena samo
otvoreni rudnik olova i cinka prema u srpskom delu reke. U bugarskom
podacima lokalnog stanovništva, koji se odsečku ova riba nije primećena. Još
nalazi u blizini granice sa Bugarskom. uvek nije jasno da li su prekomerni
Interesantna činjenica je da se na drugom ribolov pastrmki ili drugi razlozi uzrok

slaboj rasprostranjenosti ove vrste.
Većina pritoka reke Dragovištice je
Prema podacima ribara, međutim, ova
riba je rasprostranjena i oni je rado love. privremena i pojavljuju se pretežno
tokom proleća. Izmereni su parametri
Delta reke opasna je za turiste i vode stalnih pritoka, ali se oni ne razlikuju
nepripremljene ljude. U njoj se nalazi znatno od parametara reke Dragovištice.
gusto mangrovo rastinje, podzemne
Kao pritoka reke Strume, reka
vode, rukavci sa branama, koji prilikom
podizanja brane mogu da budu okruženi Dragovištica vrši povoljan uticaj na njen
vodom, gmizavci i druge opasnosti. eko-sistem. Pokazatelji vode reke Strume
Dobro bi bilo ovo mesto da ima bude poboljšavaju se nakon ulivanja voda reke
Dragovištice u nju.
obeleženo kao opasno.
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kiselinom, ima veliku količinu tvrdih
rastvorenih supstanci i u njoj je prisutan
bakar, zbog čega nije pogodna za stalnu
upotrebu jer može da izazove pojavu
kamena u bubregu.

makedonska pastrmka, kao i govedarka
i krkuša. U gornjem toku bugarskog
dela pre svega se sreće govedarka,
zrakoperka, i u donjem toku klen,
zrakoperka i govedarka. Riba sezonski

EEA GRANTS

KAO REZULTAT IZVRŠENOG MONITORINGA, ISPITIVANJA I
POSMATRANJA MOGU DA SE DONESU SLEDEĆI ZAKLJUČCI:

Ocena ekološkog stanja reke Dragovištice prema sistemu kasifikacije u kojem je
određeno 5 klasa: „vrlo dobro“, „dobro“, „srednje dobro“, „loše“ i „vrlo loše“.
Prema izvršenim ekološkim posmatranjima životne sredine i merenjem
parametara komponenti životne sredine ekosistema reke Dragovištice
za letnji period 2015. godine, ekološko stanje reke može da se odredi kao
„dobro“, sa biotičkim indeksom 4.
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Prema podacima koje smo dobili prilikom jesenjih, zimskih i prolećnih
merenja, stanje eko-sistema može da se odredi kao „vrlo dobro“, sa
biotičnim indeksom 5.

ENVIRONMENTAL MONITORING
OF DRAGOVISHTITSA RIVER
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rečnim pragovima, koji su izgrađeni
duž reke iz nepoznatog razloga i na taj
nači otežavaju migraciju riba. Brana pri
površini vode mini hidro-elektrane sa
uskim i loše projektovanim prolazom za
ribe.
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migrira tokom kasne jeseni i zime prema
donjem toku i prema reci Strumi, a tokom
kasnog proleća se vraća nazad. Prate je
parovi sivih čaplji koji takođe delimično
migriraju. Životna sredina riba pre svega
je oštećena mehanički mnogobrojnim

becomes 70, including about 45 km in
Serbia (Kyustendil Encyclopaedia). The
catchment basin is with an area of 867
km2, including 177,1 km2 on Bulgarian
territory and 689,9 km2 on Serbian
territory together with the forming
tributaries, with average altitude of 1188
m, 46% afforested. The peak value of the
average annual runoff was registered in
1937-19,9 m3/s, and the bottom value
was registered in 1983-3,22 m3/s.

RESEARCH METHODS
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The general aim of the study is to
collect data for the environment and
the ecosystem of Dragovishtitsa River,
Bulgaria and to obtain information
about its influence and the influence of
its main tributaries on the contamination
of the Struma river. Samples were taken
and measurements were carried out
along the river, from the place of its
formation in Serbia at the confluence of
Bozhitska River and Lisina River up to
the place of its joining the Struma river.
The water of Struma River was measured
and tested before and after the inflow of
Dragovishtitsa River. The methods have
been selected according to the Bulgarian
national environmental monitoring
system which supports an information
database at the national and at the

regional level. This research provides
information about some parameters
of the environmental components of
Dragovishtitsa River as a tributary of
Struma River and of some of its important
tributaries – Bozhitska River and Lisina
River which form it in Serbia, as well as
Brankovachka River which flows along
the border with Bulgaria and inflows in
the region of Olotmantsi Border Crossing
Checkpoint. Field research methods
were applied.
Samples
were
taken
and
measurements were made at intervals of
about 500 m along Dragovishtitsa River,
as well as at the estuaries of the three
tributaries and from Struma River before
and after the inflow of Dragovishtitsa
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Dragovishtitsa River flows through
West Bulgaria. It is 40 km long (including
25 km in Bulgaria and about 15 km in
Serbia) with average stream gradient
of 19,20/00 (7,30/00 in Bulgaria). It is
formed by the confluence of Bozhitska
River (left tributary) and Lisina River (right
tributary) in Serbia. The literature usually
gives the whole length of Dragovishtitsa
River and Bozhitska River coming
from Vlasina Lake and thus the length

River. Thus 30 points of measurements indicator value and tolerance 5000. Test
in Serbia and 50 points in Bulgaria were reports 455 and 456/25.08.2015.
measured.
The samples for the sedimentological
Digital (electronic) instruments were analysis were taken from an area of 1
used to carry out the research because m2 at a depth of up to 20 cm. Fracture
they offered quick, convenient and of mineral grains with clasts of 1 to 10
precise field measurement of the studied mm was studied. The corresponding
anthropogenic microdetrit studied was
parameters.
with fragment size up to about 20 mm.
The in-situ measurement method Panning was used to study the heavy
was applied in the field by grab samples minerals in the sediment.
because the advantages of this method
The mineral grains and the
included high level of reliability,
microdetrits
were
correctness and precision of the research. nonfluorescent
The microbiological test for coliforms determined according to the methods
was performed according to the described by Pettijohn and Pettijohn et
methodology described in Д.В. БДС al., whereas fluorescent microdetrits were
EN ISO/IEC 17025: 2006 for river water described according to the geological
testing. The test was carried out by method, applied for fluorescent
Chemical and Microbiological Testing microscopy in the organic petrology,
Laboratory at Kyustendilska Voda EOOD, described by Talylor et al. and Stach et al.
Kyustendil (the water and sewerage
The data processing and the cluster
operator of Kyustendil). Sample quantity
250 ml, colony forming units CFU/100 ml analysis were carried out with Excel and
and standard validated methods БДС EN its application XL-Stat.
ISO 9308-1, test temperature 37°C, with
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The parameters studied are within
norms and the established presence of
different chemical elements is due to
the natural specifics of the region, with
few exceptions for cyanuric acid. Its
quantity in spring is lower than during
the summer low waters but, in contrast,
it is found en masse in the samples, in
concentrations which are close to the
maximum permissible values.
The cluster analysis shows strong
relationship of the different chemical
parameters which is normal for water
studies.

near the border with Bulgaria, as the
local population informs. Interesting is
the fact that at the place of the alleged
second spring of the river the content
of this elements increases in winter but
they are not found in spring.
The sediment of Dragovishtitsa River is
clean, with low content of anthropogenic
macro and micro waste. The red ceramics
thrown out by the ceramic plant in the
village of Dragovishtitsa is an exception.
As
regards
microbiology,
the
concentration of coliforms is very low and
the water is of good quality. At the exit
from Serbia and the entry into Bulgaria,
the quantity of coliforms measured in
the waters of Dragovishtitsa River in the
spring is almost equal to that at its inflow
into Struma River. Bosilegrad and the
villages in the flat land in Bulgaria have
been identified as a source of coliforms.
The content of coliforms in the summer
was a little higher than in the winter and
in the autumn.

The spring measurements did not
identify presence of arsenic, lead,
manganese, zinc, sulphides, sulphates.
On the other hand, copper is found
everywhere. It may well be that the
The main bio indicators – zoo- and
strong winter waters of the river corrade
rocks containing this element but it phytobenthos, show that the situation
could also be a result of anthropogenic of the river ecosystem is stable and the
activity, for example a lead and zinc mine system is in good condition.

and presence of copper, therefore it is
not fit for regular use because it could
cause kidney stones.

Most of the tributaries of Dragovishtitsa
River are temporary and appeal mainly in
the spring. The parameters of the water
of the permanent tributaries have been
measured, but they differ significantly
The delta of the river is dangerous for from those of Dragovishtitsa River.
tourists and ill-equipped people. There
As a tributary of Struma River,
is thick mangrove vegetation, ground
water, distributaries with dikes which Dragovishtitsa River has a favourable
can cause fencing with water, reptiles effect on Struma’s eco system. The
and other dangers when the sluices are parameters of the waters of Struma River
opened. It would be better to mark the show improvement after the inflow of
the waters of Dragovishtitsa River.
place as dangerous.
The fish has area-based distribution:
The water in the drinking water well of
the staff of Oltomantsi Border Crossing the Brown Trout Fish is found mainly in
Checkpoint is with high cyanuric acid the Serbian part of the river (the upper
content, high quantity of dissolved solids stream), where Macedonian Trout (Salmo
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The chemical parameters of water
have lower values and are more stable
in spring, like in the other high water
seasons such as autumn and winter, than
in summer.

The most important bio indicator –
the Brown Trout Fish was again observed
only in the Serbian part of the river. It
is not clear yet whether the excessive
fishing or other factors are the cause for
its low prevalence. On the other hand,
fishermen say that this fish is widely met
and they enjoy good catches.
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THE FOLLOWING CONCLUSIONS CAN BE DERIVED FROM
THE MONITORING AND THE STUDIES AND OBSERVATIONS
CARRIED OUT:

River while in the late spring it migrates
back. It is followed by couples of Grey
Herons (Ardea cinerea) which also
migrate partially. The habitat of the fish
is disturbed mainly mechanically by the
numerous riffles built with some vague
purpose along the river and impeding
the migration of the fish. The dike at the
water mirror of the mini HPP is with a
narrow, poorly designed fish passage.

Assessment of the environmental condition of Dragovishtitsa River according
to the classification system which distinguishes 5 classes: “very good”, “good”,
“moderately good”, “bad” and “very bad”.
According to the environmental monitoring and measurements of
the parameters of the environmental components of the ecosystem of
Dragovishtitsa River in the summer period of 2015, the environmental
condition of the river can be characterised as “good”, biotic index 4.

93

According to the data from the autumn, winter and spring measurements,
the condition of the ecosystem can be characterised as “very
good”, biotic index 5.
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macedonicus), as well as Macedonian
trout, as well as Schneider (Alburnoides
bipunctatus) and Gudgeon (Gobio Gobio)
are also found there. Mainly Schneider,
Barbus (Barbus peloponnesius) are found
in the upper stream of the Bulgarian
section and European Chub (Leuciscus
cephalus), Schneider and Barbus are met
in the lower stream. The fish migrates
seasonally, in the late autumn and in the
winter, to the lower stream and Struma
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