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1. Актуалност на разработката 

Планините съхраняват уникално природно наследство, но същевременно то е 

особено чувствително към промени и човешко въздействие. В планинските райони на 

страната са разпространени голяма част от горските екосистеми, които предоставят 

ключови екосистемни услуги (Nedkov et al., 2018; Мaes et al., 2019). Акумулацията на 

въглерод е основна функция на планинските горски екосистеми, която е чувствителна и 

застрашена от изменение. Компонентите на планинските екосистеми, които са възприети 

като основни депа на въглерод са надземна биомаса, мъртва органична материя (включва 

мъртва горска постилка, мъртва дървесина и тревен чим), почва и подземна биомаса 

(Жиянски, 2014). Ежегодно горите акумулират от атмосферата близо 30% от емитирания 

СО2 (Le Quere et al., 2016), а . тревните съобщества  - около 12% (Eswaran et al., 1993; 

Nosberger et al., 2000). Дали тези поглъщатели може да се стопанисват по начин, по който 

да поглъщат все повече и повече въглерод и то с необходимата скорост, зависи изцяло 

от практиките, които се планират за близкото бъдеще (Houghton and Nassikas, 2017). 

Първи резултати от изследвания за възможностите на Българските гори да 

поглъщат въглероден диоксид за периода 1955-1993 г. са представени от Раев и Грозев 

(1996). Проведени са редица изследвания от учени на Институт за гората при БАН 

(Наумов, 1976; Грозева, 1990; Маринов, 2012; Димитров, 2019; Жиянски, 2020 и др), 

които допринасят за изясняване влиянието на комплекса от фактори върху цикъла на 

елементите в екосистемите, степента на влиянието им върху елементния състав на 

почвата, върху фиксацията на въглерод и други елементи в планинските екосистеми.  

Политическата и социално-икономическата картина у нас, през изминалия век, 

обуславя протичането на много процеси, свързани с промени в земеползването и 

стопанисването, както на земеделските земи, така и на земите в горските територии. 

Забранени са голите сечи на големи територии и се дава предимство на горскостопански 

мероприятия, осигуряващи едновременно добив и запазване на устойчиви и 

функциониращи горски екосистеми.   

Всичко това поставя въпросите: Как промените в земеползването в България 

влияят върху процесите на акумулация на въглерод в планинските екосистеми и 

дали тези процеси се повлияват от различните форми на стопанисване? Какви 

мерки е желателно да бъдат планирани, как и при какви обстоятелства да бъдат 

прилагани те, с оглед повишаване капацитета на екосистемите да акумулират 

въглерод?  
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2. Цел и задачи 

Целта на настоящата разработка е да се проучи влиянието на типа 

земеползване, промени в земеползването и различното стопанисване върху 

акумулацията на въглерод в планински екосистеми от района на Средна Стара 

планина.  

За постигането на дефинираната цел бяха поставени следните задачи: 

1. Да се установят основните характеристики на компонентите на планински 

екосистеми (почва, постилка/чим, надземна растителност) във връзка с 

акумулацията на въглерод при разграничаване на основните типове земеползване 

в изследвания район;  

2. Да се анализира влиянието на промени в земеползването върху основни 

характеристики на компонентите на планинските екосистеми; 

3. Да се проучат и анализират основни характеристики на планинските екосистеми 

във връзка с провеждани горскостопански практики и интезивност на ползване. 

 

3. Обект на проучване. Материали и методи. 

3.1.Опитни експериментални обекти 

За проучване на динамиката на въглерода в планинските екосистеми от района на 

Средна Стара планина през 2013 година бяха избрани 8 /осем/ експериментални  

представителни за района обекти, които са информативни и обезпечени с данни. За 

целите на проучването експерименталните обекти бяха диференцирани в зависимост от 

наличие на промяна на земеползването или наложен режим на стопанисване. Бонитетът 

и състоянието на дървостоя при горските площи са взети под внимание. Общите  

характеристики, представени в табл. 1, са сходни, което дава възможност за прилагане 

на сравнителен подход при анализирането на резултатите. 

 Таблица 1. Основни характеристики на избраните експериментални обекти /2013 г./ 
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Тип земеползване, 

интензивност на 

стопанисване 

Растителна покривка, 

възраст 

ПП1к* 1590 С 24/53 

Ш
и

ст
и

 Планинско-

ливадна почва 

Umbrisols 

 

Планинска тревна 

екосистема - Пасище с 

екстензивно ползване 

/нестопанисвано/ 

Tревни формации с 

основен вид Nardus 

stricta L. 
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ПП2 1490 СЗ 33/73 

Горска екосистема - 

Смърчово насаждение 

/култура/ 

Picea abies Karst., 44 

г. 

ПП3к 1280 С 15/33 

Кафява горска 

почва, 

ненаситена 

Dystric 

Cambisols 

 

Горска екосистема - 

Естествено буково 

насаждение 

Fagus sylvatica L.,  

64 г. 

ПП4 1300 СИ 14/31 

Горска екосистема -

Естествено буково 

насаждение, 

стопанисвано 20 - 30% 

интензивност 

ПП5 1100 СЗ 15/33 

Горска екосистема -

Смърчово насаждение 

/култура/, стопанисвано 

20 - 30% интензивност  

Picea abies Karst., 64 

г. 

ПП6к 1060 СИ 16/35 

Планинска тревна 

екосистема – ливада с 

екстензивно ползване 
Тревни формации с 

основен вид Nardus 

stricta L. 

 

ПП7 1290 СИ 9/20 

Планинска тревна 

екосистемна - пасище с 

интензивно ползване 

ПП8 1260 СИ 10/22 

Планинска тревна 

екосистема - ливада с 

интензивно ползване 

*к – контролен обект 

В зависимост от типа земеползване, в планинските екосистеми от горските 

територии в проучвания район са разграничени следните категории: 

I. Гори оставащи гори – 4 пробни площи /2 естествени букови насаждения и 2 

иглолистни култури/, в тази категория на земеползване са разгледани и 

вариации на провеждани горскостопански мероприятия:  

а) Провеждане на сечи с определена интензивност в букови гори – към тази 

категория се отнасят площите в буковите гори ПП3к – естествено буково 

насаждение без провеждани горскостопански дейности, ПП4 – естествено 

буково насаждение, в което са провеждани отгледни сечи тип пробирки – 

последните проведени мероприятия са извършени преди 15 години. 

б) Конверсия на естествени букови гори в иглолистни култури – в тази категория 

са отнесени контролна площадка ПП3к - естествено буково насаждение, без 

провеждани горскостопански мероприятия и  горска култура от смърч ПП5, 

създадена след проведена в миналото гола сеч на буково насаждение. В ПП5 са 

провеждани отгледни сечи от тип пробирки, като последните мероприятия са 

извършени преди 15 години. 

II. Затревени земи оставащи тревни – 2 планински ливади и 2 планински пасища, в 

тази категория на земеползване са разгледани и вариации на провеждани 

антропогенни дейности с цел стопанисване:  
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а) Стопанисване като пасище в горски територии – тази категория включва 1 

планинска затревена площ, нестопанисвана през последните десетилетия 

контролна площадка – ПП6к и интензивно стопанисвано (с преминаване на 

стада дребен добитък поне два пъти седмично в сезона за паша) 

високопланинско пасище – ПП7. 

б) Стопанисване като ливада в горски територии – тази категория включва 

планинска затревена площ, нестопанисвана през последните десетилетия 

контролна площадка – ПП6к и ПП8 – ливада, интензивно стопанисвана чрез 

косене – 2 пъти месечно.  

III. Промяна в земеползването от затревена земя в гора – тук се отнасят ПП1к – 

пасище с екстензивно ползване, което служи за контрола и ПП2 – смърчово 

насаждение, създадено преди 42 години върху част от територията на ПП1к, 

с цел оптимизиране на горната граница на гората.  

 

3.2.Методология на пробонабиране 

Във всяка пробна площ са избрани 6 точки за почвено пробонабиране, 

съблюдавайки вариациите в катените (включително и микрорелефа) и характеристиките 

в надземната компонента както следва – един представителен почвен профил, в който е 

извършено подробно морфологично описание (Приложение 1-8) и 5 допълнителни 

профила /прикопки до 50 cm  дълбочина/ по методиката на Stolbovoy et. al (2007).  

Приложен е индиректен метод на „Последователно събиране на почвени проби“ 

(Sequential coring) (Schuurman and Goedewaagen 1971), щадящ метод, използван за оценка 

на биомаса и некромаса на фини корени в даден времеви момент или диапазон 

(Nadelhoffer and Raich 1992). 

Проби от мъртвата горска постилка са взети послойно (Aol, Aof, Aoh) с помощта 

на рамка с размери 25:25 cm , в три повторения за всички горски площадки. 

От всички площадки с тревно покритие са взети проби от тревния чим с помощта 

на рамка с размери 25:25 cm, в три повторения.  

От всички тревни площадки са взети проби от надземната биомаса с помощта на 

рамка с размери 25:25 cm, в четири повторения. 

В експерименталните обекти, в горските насаждения, е извършено пълно 

таксиране с ултразвуков висотомер Vertex IV. Бонитетът на смърчовите насаждения е 
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определен по К. Шиков (Недялков и др., 1983), а на буковите по С. Недялков, Кр. 

Кръстанов и П. Беляков (Недялков и др., 1983). 

 

3.3.Лабораторни анализи и изчисления 

Почвените проби са анализирани за: скелетно съдържание - по тегловен метод 

(Донов и др., 1974); обемна плътност – метод на Качински (Донов и др., 1974); 

относителна плътност - като отношение между обем абсолютно суха почва без порите и 

междините, и теглото на същия обем вода при определена температура (Донов и др., 

1974); обща порьозност – по изчислителен метод от величините на относителната и 

обемната плътност (Донов и др., 1974); механичен състав на почвата – пипетен метод на 

Качински при обработка със солна киселина (Донов и др., 1974); рН – във вода, като 

съотношението почва : вода е 1 : 5 (ISO 10390:2011 – за определяне нивото на 

киселинност на почвата е използвана оценъчната скала на Foth and Ellis (1997); 

процентно съдържание на въглерод /C/, респ.  хумус – по метод на Тюрин; процентно 

съдържание на азот /N/ - общ азот по метода на Келдал (БДС –  ISO 11261). Определен е 

качествения състав на хумуса в минерални почви – метод на Кононова и Белчикова 

(Кононова и Белчикова; Filcheva, Tsadilis, 2002). Определена е и степен на хумификация 

– по изчислителен метод (Орлов и Гришина, 1981). Въглеродният запас е определен 

съгласно GPG-LULUCF (IPCC, 2006):  

Cstock=(SOCcontent * BulkDensity * Depth * (1-frag)*10). 

Фините корените са отделени от почвата механично и са промити с дестилирана 

вода и изсушени на 90°С в продължение на 48 часа до достигане на постоянна суха маса. 

Въглеродният запас на фините корени, за всеки почвен слой, е изчислен чрез умножаване 

на съдържанието на въглерод в суха биомаса (по литературни данни) и екстраполиран за 

хектар. За изчисленията е ползвано видово-специфичното съдържание на въглерод във 

фините корени на изследваните видове: смърч – 50.15 %; бук – 49.56 %  по Димитрова и 

др. (2014) и за тревните – 41.8 % по Solly et al. (2013).   

Мъртвата горска постилка и тревния чим са анализирани за: свежо и абсолютно 

сухото тегло на всички слоеве на постилката (Aol, Aof, Aoh); киселинност в дестилирана 

вода (ISO) – pH метър; процентно съдържание на C – по метода на Тюрин; процентно 

съдържание на N – по метода на Келдал. Въглеродният запас е изчислен като 

установеното съдържание на С в g/100g се умножава по сухото тегло на пробата за 

единица площ (De Marco et al., 2016; Shulp et al., 2008). 
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Събраните проби от тревна биомаса са изсушени в сушилня при 90оС до достигане 

на абсолютно сухо тегло, след което са претеглени. Определено е въглеродно 

съдържание по метода на Тюрин. Въглеродният запас е изчислен като установеното 

средно съдържание на С в g/100g се умножава по сухото тегло на пробата и се 

екстраполира за хектар (De Marco et al., 2016; Shulp et al., 2008), по формулата: 

CStockAGB=Total dry weight * С, %, 

Обемът на стъблата и клоните е получен от сортиментни таблици по Недялков и 

др. (1983) и таблици за определяне количеството на клоните на бука (Духовников и др., 

1983) и смърча (Недялков, 1983). Обемът на биомасата се превръща в абсолютно сухо 

тегло, чрез прилагането на видово-специфични коефициенти – за бука 0.562 и за смърча 

0.381 (Блъскова и др., 2003; Енчев, 1984). За получаване на въглеродния запас в 

надземната биомаса са приложени коефициенти по IPCC (2006) – за бука 0.48, за смърча 

0.51. В получения обем на надземната биомаса не са включени сухите стоящи и/или 

паднали стъбла, открити в пробните площи, поради което броят на изследваните стъбла 

е по-малък от общия. 

Използвани са методи на дискриптивната статистика - нормалността на 

разпределението на данните (Shapiro-Wilk test); наличие на линейна корелация между 2 

фактора (коефициента на Pearson); двуфакторен дисперсионен анализ (Panishkan et al., 

2012); анализ на главните компоненти (АГК/ Principal Component Analysis - PCA). 

Използваният софтуер е R версия 3.5.3 от 2019 г. 

  

4. Резултати 

4.1. Надземна биомаса 

Поради съществената разлика в количествата биомаса в горските екосистеми 

спрямо тревните, тази характеристика на изследваните пробни площи се разглежда 

именно спрямо диференциацията на площадките по тип. 

Общият запас на надземната биомаса е най-висок при отглеждания смърч – ПП5, 

който е III бонитет (188 m3/0.1 ha). Стопанисваният смърч се характеризира и с най-висок 

въглероден запас – 365 t/ha, следван от нестопанисвания смърч – 314 t/ha, 

нестопанисвания бук – 87 t/ha и отглеждания бук – 52 t/ha (табл. 2). 
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Таблица 2. Таксационни характеристики  и въглероден запас (Cstock) в надземната биомаса на 

горските екосистеми 
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ПП2 0.1 см 485 292 44 17.6 20.5 II 24 108 26 134 260 

ПП5 0.1 см 215 157 64 18.6 25.9 III 31 120 68 188 365 

ПП3к 0.1 бк 252 203 64 17.2 13.9 II 28 31.7 0.86 33 89 

ПП4 0.1 бк 68 66 64 19.8 18.5 I 41 18.7 0.76 20 54 

 

Количеството на сухата надземна биомаса (табл. 3) е най-голямо в 

нестопанисваната ливада (ПП6к), следвана от стопанисваната ливада (ПП8) и двете 

пасища - нестопанисваното (ПП1к) и стопанисваното (ПП7). Изчисленият запас на 

въглерод и азот в надземна биомаса следва същата тенденция, предвид, че запасът е 

функция от въглеродното съдържание и сухото тегло на биомасата. 

Таблица 3. Основни характеристики на надземната биомаса в изследваните тревни 

екосистеми 
Пробна 

площ 

Надземна биомаса, абс. 

сухо тегло t/ha 
pH С, % N, % C:N 

C stock, 

t/ha 

N stock, 

t/ha 

ПП1к 3.21 6.54 31.12 0.6 54 1 0.019 

ПП6к 16.08 6.41 34.68 0.6 65 5.6 0.093 

ПП7 1.35 5.32 36.28 0.6 71 0.5 0.007 

ПП8 9.05 7.74 35.91 0.5 80 3.3 0.45 

Установени са близки до неутралната реакция стойности на pH в надземната 

биомаса в двете нестопанисвани пробни площи (ПП1к и ПП6к - около 6.5), кисела 

реакция в стопанисваното пасище (ПП7 – 5.3) и алкална в стопанисваната ливада (ПП8 

– 7.7). За въглеродното и азотно съдържание също се отчитат близки стойности във 

всички изследвани проби. Отношението на елементите С:N варира между 54 и 80, като 

най-ниско е в нестопанисваното пасище, а най-високо в стопанисваната ливада (табл. 3). 

   

4.2. Мъртва органична материя - мъртва горска постилка и тревен чим 

Количеството на мъртвата органична материя, варира в широки граници от 12 до 

83 t/ha за горските пробни площи и в по-тесни граници при тревните – от 25 до 41 t/ha. 

Тя се характеризира с кисело рН в горските пробни площи – 4.75-5.44, и по-слабо кисело 

до неутрално рН – над 5.7 в тревните (табл. 4). Въглеродното съдържание на мъртвата 

горска постилка варира в тесни граници от 35 до 40%, а на тревния чим между  14 и 28%. 

Съдържанието на азот в МГП е без флуктоации, достигайки стойности около 1%, а в 
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тревният чим се движи в границите от 0.55 до 0.90%. Въглеродният запас в МГП варира 

между 4 и 25 t/ha в горските пробни площи, а в тревния чим – между 4 и 12 t/ha. 

Запасеността с азот е между 0.13 и 0.88 t/ha за мъртвата горска постилка и между 0.14 – 

0.35 t/ha за тревния чим.   

Таблица 4. Основни характеристики на мъртвата органична материя  

Пробна 

площ/Показател 

Мъртва органична материя, 

абсолютно сухо тегло, t/ha 
рН C,% N, % C:N 

C запас, 

t/ha 
N запас, t/ha 

ПП1к / Чим 41 6.34 28.89 0.85 40 12 0.35 

ПП2 / МГП 83 5.01 35.51 1.06 39 25 0.88 

ПП3к / МГП 39 5.09 36.52 1.01 43 14 0.42 

ПП4 / МГП 12 5.44 36.82 1.05 41 4 0.13 

ПП5 / МГП 57 4.75 40.12 0.94 48 21 0.54 

ПП6к / Чим 26 6.39 14.35 0.55 28 4 0.14 

ПП7 / Чим 25 4.98 20.38 0.74 30 5 0.18 

ПП8 / Чим 29 5.72 14.75 0.90 18 4 0.26 

 

4.3. Основни почвени характеристики 

4.3.1. Общи физични свойства на почвата 

Общата тенденция е уплътняване на почвените хоризонти в дълбочина, съответно 

повишаване на относителната плътност, и намаляване на порьозността.  

Таблица 5. Общи физични свойства на почвата 

Пробна 

площ 

Хоризонт и 

дълбочина, cm 

Обемна 

плътност, g/cm3 

Относителна 

плътност  
Порьозност,% 

ПП1к Ah 2 - 9 (12) 0.56 2 72 

ПП1к B 9(12) - 26 (40) 0.99 2.4 59 

ПП1к BC 26(40) и надолу 1.58 2.5 37 

ПП2 Ah 0-20(24) 0.68 2.4 72 

ПП2 B 20(24)-37(40) 0.66 2.5 74 

ПП2 BC 37(40)-57 (59) 0.88 2.5 65 

ПП3к A - 0 - 8 (10) 0.56 2.2 75 

ПП3к B - 8(10)-23(25) 0.99 2.9 66 

ПП3к BC - 23(25)≥44(50) 1.59 2.3 31 

ПП4 A 0 - 12(18) 0.62 2.3 73 

ПП4 B 12(18) - 43(45) 0.91 2.4 62 

ПП4 BC 43(45) – 66 1.17 2.6 55 

ПП5 Ah 0 - 12(14) 0.67 2.2 70 

ПП5 B 12(14)-42(47) 0.82 2.6 68 

ПП5 BC 42(50) и надолу 1.35 2.6 48 

ПП6к Ah 2-17(23) 1.12 2.3 51 

ПП6к B1 17(23)-37(40) 1.20 2.5 52 
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ПП6к B2 37(40)-79(85) 1.20 2.7   56 

ПП6к B2C 85 и надолу 1.30 2.4 46 

ПП7 А 1,5-15(18) 0.74 2.3 68 

ПП7 В 15(18)-33(35) 0.79 2.8 72 

ПП7 ВС 33(35) и надолу 1.16 2.9 60 

ПП8 A 2 - 9 (12) 0.85 2.5 66 

ПП8 B 9 (12) - 40 (45) 0.91 2.7 66 

ПП8 BC 40 (45) и надолу 0.96 2.9 67 

 

4.3.2. Скелетност и механичен състав на почвата 

Скелетно съдържание на почвата 

Скелетното съдържание варира от 7 до 20% в изследваните профили (табл. 6), 

което ги определя като леко скелетни по скалата на Ил. Радков (1961). Установена е 

тенденция на увеличаване на скелетното съдържание с увеличаване на дълбочината, като 

изключение прави нестопанисваната тревна площ – ПП6к, където склелетното 

съдържание намалява в дълбочина. 

Таблица 6. Скелетно съдържание в % по почвени слоеве – средно за слоя ± стандартно 

отклонение 

Слой, cm ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 12±6 8±4 9±3 16±2 13±2 7±2 12±3 5±3 

10-20 15±7 7±2 12±4 13±3 15±1 7±2 13±3 11±5 

20-30 15±6 10±4 14±4 21±4 15±2 6±3 14±2 12±5 

30-50 16±7 16±5 18±8 26±3 15±3 5±2 13±5 8±2 

 

Механичен състав на почвата 

Във повечето изследвани обекти се наблюдава най-високо съдържание на 

фракцията на пясък, като съдържанието му постепенно се увеличава в дълбочина на 

профилите (табл. 7). Изключение прави пробна площадка ПП6к, където съдържанието 

на глинестите фракции е по-високо във всички хоризонти, без повърхностния - почти 

50%. Процентното съдържание на глинестите фракции корелира обратно 

пропорционално на песъчливите, а именно в почти всички профили е най-високо в 

повърхностните хоризонти и намалява в дълбочина. 
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Таблица 7. Механичен състав на почвите 

 

4.3.3. Химични характеристики на почвата 

pH 

Почвената реакция на повърхностните почвени слоеве на всички изследвани 

пробни площи е кисела – между 4.14 и 4.98 (табл. 8). Установява се тенденция на слабо 

повишаване на рН с увеличаване на дълбочината, но реакцията на почвата се запазва 

кисела – от 4.79 до 5.67.  
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 Ah 0.72 11.46 25.7 0 52.57 4.78 4.77 37.16 62.84 4.77 гл.лека 

B 0.64 7.94 78.71 0 0 4.24 8.47 86.65 13.35 8.47 глин.-пес. 

BC 0.1 30.68 52.28 12.88 0 0.01 4.05 95.84 4.16 4.05 пес.рохкава 

П
П

2
 Ah 3.62 11.43 12.77 40.47 18.12 9.39 4.2 64.67 35.33 4.2 пес.гл.средна 

B 0.74 40.32 11.89 11.4 27.24 4.14 4.27 63.61 36.39 4.27 пес.гл.средна 

BC 1.26 31.96 3.69 29.45 21.03 4.2 8.41 65.1 34.9 8.41 пес.гл.средна 

П
П

3
к
 A 1.08 29.16 17.92 4.33 34.56 8.63 4.32 51.41 48.59 4.32 пес.гл.тежка 

B 2.93 29.21 21.79 8.4 15.69 13.68 8.3 59.43 40.6 8.36 пес.гл.средна 

C 1.53 46.77 14.85 20.48 3.4 4.6 8.37 82.1 17.9 8.37 глин.-пес. 

П
П

4
 A 0.83 23.88 4.97 28.96 12.41 24.82 4.13 57.81 42.19 4.13 пес.гл.средна 

B 0.62 29.21 8.45 20.57 12.35 20.57 8.23 58.23 41.77 8.23 пес.гл.средна 

BC 0.2 40.24 19.52 16.02 12.01 0 12.01 75.78 24.22 12.01 пес.гл.лека 

П
П

5
 A 3.1 40.3 0.87 17.15 17.15 12.86 8.57 58.32 41.68 8.57 пес.гл.средна 

B 1.45 30.94 5.05 40.22 8.94 4.46 8.94 76.21 23.79 8.94 пес.гл.лека 

BC 1.76 37.7 10.96 24.79 12.4 4.13 8.26 73.45 26.55 8.26 пес.гл.лека 

П
П

6
к
 

Ah 0.91 8.27 10.1 32.34 12.06 24.22 12.1 50.71 49.29 12.1 пес.гл.тежка 

B1 0.4 8.08 22.84 0 36.36 28.28 4.04 30.92 69.08 4.04 гл. лека 

B2 0.41 8.46 7.35 47.09 0 20.39 16.3 62.9 37.1 16.3 пес.гл.средна 

B2C 0.2 30.37 0.81 36.33 0 24.22 8.07 67.51 32.49 8.07 пес.гл.средна 

П
П

7
 A 0.42 14.8 13.88 41.71 4.17 20.85 4.17 70.39 29.61 4.17 пес.гл.лека 

B 0.64 14.8 12.95 24.87 21.87 16.58 8.29 52.62 47.38 8.29 пес.гл.тежка 

C 0.31 37.88 4.31 28.75 12.32 4.1 12.35 70.95 29.08 12.35 пес.гл.лека 

П
П

8
 A 0.58 19.4 7.88 26.97 36.96 4.1 4.11 54.25 45.75 4.11 пес.гл.тежка 

B 0.7 8.96 21.87 32.22 30.21 2.01 4.03 63.05 36.95 4.03 пес.гл.средна 

BC 0 17.84 17.96 44.08 8.14 8.02 4 79.96 20.16 4 пес.гл.лека 
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Таблица 8. Почвена реакция – рН в дест. Н2О (средно за слоя ± стандарно отклонение) на 

изследваните почвени слоеве (cm) 
Пробна  

площ 

 

Почвен  

слой, cm 

ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 4.96±0.70 4.74±0.67 4.14±0.23 4.27±0.11 4.22±0.15 5.20±0.28 4.48±0.37 4.98±0.15 

10-20 5.04±0.48 4.84±0.61 4.56±0.27 4.33±0.11 4.34±0.11 5.29±0.33 5.47±0.37 5.08±0.16 

20-30 5.13±0.44 4.74±0.28 4.66±0.33 4.44±0.12 4.41±0.09 5.47±0.37 4.65±0.32 5.16±0.16 

30-50 5.09±0.22 4.79±0.26 5.07±0.53 4.53±0.12 4.46±0.11 5.67±0.41 4.83±0.28 5.21±0.15 

 

Съдържание на въглерод в почвата  

Тенденцията при всички изследвани профили е най-високо съдържание на орг. С 

в повърхностния слой, което постепенно намалява в дълбочина (табл. 9). Изключение 

прави ПП7, където в 20-30 cm почвения слой съдържанието на въглерод е по-високо от 

това в повърхностния. Най-богата на въглерод е почвата в ПП1к, а най-бедна в ПП6к. 

Таблица 9. Въглеродно съдържание (C, %) в почвените слоеве, в проценти – средно за слоя ± 

стандартно отклонение 
Пробна  

площ  

 

Почвен  

слой, cm         

ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 11.50±1.10 7.66±1.16 6.31±1.38 6.85±0.58 5.97±1.37 3.53±1.13 4.30±0.28 5.74±1.05 

10-20 8.19±1.65 7.30±0.86 4.64±1.29 4.89±1.69 4.26±0.60 2.56±0.88 5.13±0.47 4.19±0.95 

20-30 5.42±0.95 6.26±0.67 3.07±0.51 2.76±0.97 3.89±0.69 1.55±0.15 4.10±0.91 3.00±1.03 

30-50 2.98±0.62 5.11±1.45 2.34±0.25 1.84±0.62 2.59±1.09 1.22±0.33 2.60±1.34 2.24±0.86 

 

Съдържание на азот в почвата  

Тенденцията при всички изследвани профили е най-високо съдържание на общ N 

в повърхностния слой, което постепенно намалява в дълбочина (табл. 10). Най-високо е 

съдържанието на азот в повърхностния почвен слой на ПП4, а най-ниско – на ПП6к. 

Таблица 10. Съдържание на азот в почвените слоеве, в проценти – средно за слоя ± 

стандартно отклонение 
Пробна  

площ 

Почвен  

слой, cm 

ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 0.82±0.12 0.63±0.06 0.55±0.10 0.98±0.43 0.53±0.06 0.29±0.03 0.58±0.09 0.47±0.02 

10-20 0.65±0.09 0.60±0.06 0.43±0.07 0.62±0.1 0.42±0.10 0.21±0.10 0.51±0.11 0.31±0.11 

20-30 0.47±0.09 0.52±0.04 0.35±0.06 0.33±0.09 0.37±0.10 0.14±0.07 0.36±0.09 0.22±0.06 

30-50 0.28±0.12 0.42±0.05 0.23±0.05 0.19±0.05 0.25±0.09 0.12±0.06 0.20±0.08 0.16±0.07 
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Отношение C:N в почвата 

Цялостната тенденция в отношението C:N е относително запазване на 

стойностите му по дълбочина на профила в повечето от изследваните обекти, със слабо 

изразено намаляване в дълбочина (табл. 11). Изключения правят ПП6к и ПП8, при които 

това отношение варира в широки граници и нараства рязко в дълбочина. 

Таблица 11. Отношение на елементите С:N в почвените слоеве, средно за слоя ± стандартно 

отклонение 
Пробна  

площ 

Почвен  

слой, cm 

ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 14±2 12±1 11±2 8±4 11±2 12±4 10±1 12±2 

10-20 12±2 12±0.8 10±2 8±3.6 10±2 23±31 10±1 14±3 

20-30 11±1 11±1 8±2 9±4 10±2 22±30 11±3 14±6 

30-50 12±4 12±2 9±2 9±2 11±5 21±31 12±4 24±31 

 

Въглероден запас на почвите 

Общата тенденция е най-висок запас на въглерод в повърхностните почвени 

слоеве и постепенното му намаляване в дъбочина.  

Таблица 12. Въглероден запас на почвените слоеве, в t/ha – средно за слоя ± стандартно 

отклонение 
Пробна  

площ 

Почвен  

слой, cm 

ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 61±5 47±7 37±7 42±4 34±9 36±12 31±2 46±7 

10-20 43±8 45±5 26±6 38±1 30±3 28±10 38±4 33±7 

20-30 32±5 36±4 22±2 19±7 27±5 17±2 33±7 25±8 

30-40 38±1 36±2 19±6 14±1 26±2 15±6 26±13 22±11 

40-50 38±1 36±2 19±6 14±1 26±2 15±6 26±13 22±11 

 

Качествен и количествен състав на хумуса в изследваните почви 

В повърхностния хоризонт на повечето горски екосистеми хумусът се 

характеризира с превес на хуминовите киселини и фулватно-хуматен или хуматен тип 

хумус, а в дълбочина – количеството на фулвокиселините нараства и хумусът преминава 

в хуматно-фулватен до фулватен (табл. 13). Изключение прави ПП2, в която по цялата 

дълбочина на профила хумусът е хуматно-фулватен. Тревните екосистеми се 

характеризират с хуматно-фулватен тип хумус и по-високо съдържание на 

фулвокиселините спрямо хуминовите, почти по цялата дълбочина на почвения профил. 
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ПП1к се отличава с превес на хуминовите киселини и фулватно-хуматен тип хумус, 

който в дълбокия хоризонт преминава в хуматно-фулватен.  

Таблица 13. Съдържание и състав на почвеното органичното вещество (ПОВ) в изследваните 

планински екосистеми* 
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зо
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ъ
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и
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а 
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с Орг. С, % 

Екстрах. С 0.1M 

Na4P2O7+0.1M NaOH 
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Х

К
/С

Ф
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о
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р
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С
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+
 

О
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Х
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С

 0
.1

N
 

H
2
S

O
4
 

Пробна площ 1к – ПП1к – нестопанисвано планинско пасище 

Аh 
14.0

4 

4.59а 

32.69b 

2.93 

20.87 

1.66 

11.82 
1.76 100 0 

9.45 

67.31 

0.23 

1.64 
4.09 4.04 

4.59 

32.69 
23 

В 7.99 
1.92 

24.03 

1.00 

12.52 

0.92 

11.51 
1.08 100 0 

6.07 

75.97 

0.19 

2.37 
3.42 3.75 

1.92 

24.03 
21 

BС 1.82 
0.72 

39.56 

0.30 

16.48 

0.42 

23.08 
0.71 100 0 

1.10 

60.44 

0.16 

8.79 
3.82 3.91 

0.72 

39.56 
19 

Пробна площ 2 – ПП2 – нестопанисван смърч, промяна в ЗП от планинско пасище в гора 

Ah 8.64 
3.12 

36.11 

1.27 

14.70 

1.85 

21.41 
0.69 

0.95 

74.80c 

0.32 

25.20 

5.52 

63.89 

0.38 

4.40 
4.28 4.18 

3.12 

36.11 
20 

B 6.24 
1.97 

31.57 

0.82 

13.14 

1.15 

18.43 
0.73 100.00 0.00 

4.27 

68.43 

0.43 

6.89 
4.07 4.03 

1.97 

31.57 
19 

BC 2.40 
0.82 

34.17 

0.39 

16.25 

0.43 

17.92 
0.91 

0.23 

58.97 

0.16 

14.03 

1.58 

65.83 

0.24 

10.00 
4.97 4.83 

0.74 

30.83 
21 

Пробна площ 3к- ПП3к – нестопанисвано буково насаждение 

A 9.12 
3.71a 

40.68b 

2.15 

23.57 

1.56 

17.11 
1.38 100.00 0.00 

5.41 

59.32 

0.36 

3.95 
5.54 5.30 

2.15 

23.57 
19 

B 2.50 
0.89 

35.60 

0.29 

11.60 

0.60 

24.00 
0.48 100.00 0.00 

1.61 

64.40 

0.26 

10.40 
5.51 4.29 

0.67 

26.80 
16 

BC 0.44 
0.14 

31.82 
0.00 

0.14 

31.82 
- 0.00 0.00 

0.30 

68.18 

0.04 

9.09 
- - 

0.10 

22.73 
15 

Пробна площ 4 – ПП4 – стопанисвано буково насаждение 

A 6.09 
2.14 

35.14 

1.49 

24.47 

0.65 

10.67 
2.29 100.00 0.00 

3.95 

64.85 

0.34 

5.58 
5.03 5.50 

1.41 

23.15 
14 

B 2.00 
0.57 

28.50 

0.13 

8.50 

0.44 

22.00 
0.30 100.00 0.00 

1.43 

71.50 

0.24 

12.00 
1.77 3.45 

0.57 

28.50 
15 

BC 1.28 
0.34 

26.56 

0.11 

8.59 

0.23 

17.97 
0.48 100.00 0.00 

0.94 

73.44 

0.11 

8.59 
4.50 4.35 

0.34 

26.56 
16 

Пробна площ 5 – ПП5 – стопанисван смърч, промяна на дървесния вид 

Ah 6.60 
1.73 

26.21 

1.28 

19.39 

0.45 

6.82 
2.84 100.00 0.00 

4.87 

73.79 

0.31 

4.70 
5.81 4.79 

1.73 

26.21 
18 

В 2.76 
0.74 

26.81 

0.51 

18.48 

0.23 

8.33 
2.23 

0.25 

79.02c 

0.26 

50.98 

2.02 

73.19 

0.20 

7.25 
5.72 5.45 

0.71 

25.72 
16 

ВС 0.78 
0.24 

30.77 
0.00 

0.24 

30.77 
- 0.00 0.00 

0.54 

69.23 

0.13 

16.67 
- - 

0.20 

25.64 
18 

Пробна площ 6к- ПП6к – нестопанисвана тревна площ 

Ah 3.93 
1.30a 

33.08b 

0.53 

13.49 

0.77 

19.59 
0.69 100.00 0.00 

2.63 

66.92 

0.23 

5.85 
4.84 4.55 

1.30 

33.08 
20 

B1 1.25 
0.50 

40.00 

0.21 

16.18 

0.29 

23.20 
0.72 

0.18 

85.71c 

0.03 

14.29 

0.75 

60.00 

0.09 

7.20 

4.04 

 
4.11 

0.48 

38.40 
38 

B2 0.46 
0.18 

39.13 

0.10 

21.74 

0.08 

17.39 
1.25 0.00 

100.0

0 

0.28 

60.87 

0.04 

8.70 

3.66 

 
- 

0.16 

34.78 
37 

B2C 0.30 
0.12 

40.00 
0.00 

0.12 

40.00 
- 0.00 0.00 

0.18 

60.00 

0.03 

10.00 
- - 

0.07 

23.33 
36 

Пробна площ 7 – ПП7 – стопанисвана като пасище тревна площ 

А 7.08 
2.68 

38.5 

1.27 

17.94 

1.41 

19.91 
0.90 100.00 0.00 

4.40 

62.15 

0.49 

6.92 
4.59 4.37 

2.50 

25.31 
16 

В 5.04 1.45 0.63 0.82 0.77 100.00 0.00 3.59 0.38 3.98 4.10 1.45 18 
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28.77 12.50 16.27 71.23 7.53 28.77 

ВС 
1.14 

0.40 

35.09 

0.13 

11.40 

0.27 

23.69 
0.48 

0.10 

76.92с 

0.03 

23.08 

0.74 

64.91 

0.19 

16.67 
3.98 4.14 

0.40 

35.09 
20 

Пробна площ 8 – ПП8 – стопанисвана като ливада тревна площ 

Ah 5.30 
1.76 

33.21 

0.78 

14.72 

0.98 

18.49 
0.80 100.00 0.00 

3.54 

66.79 

0.15 

2.83 
5.15 4.83 

1.76 

33.21 
20 

В 2.64 
0.77 

29.17 

0.39 

10.61 

0.49 

18.56 
0.57 100.00 0.00 

1.87 

70.83 

0.10 

3.79 
4.57 3.97 

0.77 

29.17 
24 

ВС 1.25 
0.43 

34.40 

0.18 

14.40 

0.25 

20.00 
0.72 100.00 0.00 

0.82 

65.60 

0.09 

7.20 
3.78 3.77 

0.43 

34.40 
40 

* а – от сухото вещество (%); b – от общия въглерод (%); с – от общото количество на хуминови киселини/ of total 

humic acids (%); Хк – хуминови киселини; Фк – фулвокиселини; оптична характеристика (E4/E6) 

Таблица 14 Степен на хумификация в изследваните почвени хоризонти 

 Хоризонт 
Степен на 

хумификация, % 

ПП1к 

Аh 20.87 

В 12.52 

BС 16.48 

ПП2 

Ah 14.70 

B 13.14 

BC 16.25 

ПП3к 

А 23.57 

В 11.60 

BС - 

ПП4 

A 24.47 

B 6.50 

BC 8.59 

ПП5 

Ah 19.39 

B 18.48 

BC - 

ПП6к 

Аh 13.49 

B1 16.80 

B2 21.74 

B2C - 

ПП7 

A 17.94 

B 12.50 

BC 11.40 

ПП8 

A 14.72 

B 14.77 

BC 14.40 

Степента на хумификация в изследваните почви варира от 6.5 до 24.47 % (табл. 

14) между различните хоризонти. С най-висока степен на хумификация се отличават 

повърхностните почвени хоризонти на ПП1к, ПП3к и ПП4. В стопанисваното буково 

насаждение се наблюдват и най-ниските стойности на този показател в дълбоките 

хоризонти. В контролната тревна площадка – ПП6к се установява по-висока степен на 

хумуфикация в В2-хоризонт, сравнено с другите хоризонти. При всички останали 

изследвани хоризонти степента на показателя варира между 10 и 20 %.  
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4.4. Фини корени  

Количеството на фини корени варира силно в повърхностния почвен слой на 

изследваните пробни площи от 56 g/m2 до 1938 g/m2 (табл. 13). По-високо количество на 

фините корени се установява при тревния спрямо горския тип земеползване. 

Таблица 15. Количество на фините корени (до 2 mm), в g/m2 ± стандартно отклонение 
 

Пробна  

площ 

Почвен  

слой, cm 

ПП1к ПП2 ПП3к ПП4 ПП5 ПП6к ПП7 ПП8 

0-10 676±47 88±19 190±29 178±33 56±12 364±35 909±57 1938±273 

10-20 127±26 26±6 260±36 284±39 29±7 66±18 289±39 78±20 

20-30 66±17 19±6 139±27 177±37 30±8 24±5 149±22 46±13 

 

Въглеродният запас на фините корени в повърхностния почвен слой на 

изследваните пробни площи варира между 0.3 и 8.1 t/ha (фиг. 1) и пада до 0.1 – 1.3 t/ha в 

10-20 cm почвен слой и до 0.1 – 0.3 t/ha  в 20-30 cm почвен слой.   

5. Обсъждане  

5.1.Горски и тревен тип земеползване  

Резултатите от таксацията и калкулирането на въглеродния запас в надземната 

биомаса показват вариация между 54 и 260 т/ха в горските площи, което се дължи 

основно на разликата в установения брой индивиди в изследваните екосистеми (табл. 16. 

Растежните условия в ПП2 и ПП5 са благоприятни за иглолистните култури, създадени 
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Фигура 1. Въглероден запас в подземна биомаса на фини корени, 

представена послойно в C t/ha. 
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в района, които имат относително висока производителност и бонитет III / II) при обем 

на свежата дървесна биомаса 188 - 134 m3/0.1 ha, с клони  (табл. 2). Характерният за 

изследвания район вид – Fagus sylvatica L., се развива значително по-добре, достигайки 

първи бонитет в ПП4. Въпреки това най-висок е обемът на надземната биомаса и 

въглеродния запас, в този компонент, при ПП5. Това потвърждава високата 

производителност на смърча, при подходящи условия (Жиянски, 2004).  

Таблица 16. Горски екосистеми - въглероден запас в изследваните компоненти, t/ha 

 Пробна площ 

 

Компонент 

ПП2 ПП5 ПП3к ПП4 Общо 

Надземна биомаса 260 365 89 54 768 

Мъртва органика 25 21 14 4 64 

Почва 200 144 123 127 594 

Фини корени 1 1 3 3 8 

Общо 486 531 229 188 1434 

 

Екосистемите с тревен тип земеползване се характерезират със значително по-

малък въглероден запас, сравнено с горските, между 0.5 и 6 т/ха., в надземната биомаса, 

което е свързано основно с характеристиките на тревните растения (табл. 17). В други 

проучвания е установено, че при високопланинските пасища надморската височина и 

почвената влага оказват силно отрицателен ефект върху запасите от надземна биомаса 

(Sun et al., 2013). Въглеродът в надземната биомаса на растенията нараства при високо 

почвено плодородие, но намалява вследствие на засушавания, основно поради алокация 

на биомасата и производството на повече коренова вместо надземна биомаса (Luo et al., 

2017). Резултатите от настоящото изследване предполагат комбинираното въздействие 

на метеорологични и почвени фактори върху запасите на надземна биомаса. От друга 

страна, в химичните характеристики на надземната биомаса се установява най-ниско 

съдържание на органичен въглерод в ПП1к, а най-висок в ПП7, следван от ПП8 и ПП6к. 

Определеното съдържание на общ азот е сходно при четирите пробни площи. 

Последното води до различия в отношението C:N, като най-висока е стойността в ПП8 

(80), а най-ниска в ПП1к (54). Установено е, че наличието на достатъчно влага в почвата 

води до наличието на достъпни за растенията форми на азота, което от своя страна 

обогатява тревната биомаса с азот и влияе върху отношението C:N (An et al., 2005). Други 

изследвания посочват , че валежите стимулират скоростта на растеж на растенията в 

тревни екосистеми (Luo et al., 2013), което означава, че растенията използват С за 

изграждане на повече стъбла и груби корени (Aerts and Chapin, 2000; Elser et al., 2010; 
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Sterner and Elser, 2002), което може да намали азотното съдържание в тези тъкани, а това 

води до по-високо въглеродно и по-ниско азотно съдържание и следователно по-високи 

стойности на отношението C:N (Li et al., 2013; Luo et al., 2006). Плодородието на почвата 

играе решаваща роля за регулирането нивата на хранителни вещества в тревните 

растения и динамиката в сухоземните екосистеми (Castle and Neff, 2009). Основната 

разлика се проявява между пасището ПП7 и ливадата ПП8, които се развиват при много 

сходни условия като локация, климат, почвени условия и т.н., и това води до 

заключението, че наличието на ползване и други антропогенни дейности в тези пробни 

площи оказват основно влияние именно върху изследваните компоненти в тези 

екосистеми.   

Таблица 17. Тревни екосистеми - въглероден запас в изследваните компоненти, t/ha 

Пробна площ 

 

Компонент  ПП1 ПП6к ПП7 ПП8 Общо 

Надземна биомаса 1 6 0.5 3 10.5 

Мъртва органика 12 4 5 4 25 

Почва 212 111 154 148 625 

Фини корени 2 2 6 9 19 

Общо 227 123 165.5 164 679.5 

 

Въглеродните запаси на мъртвата горска постилка варират в широки граници 

(табл. 16).  Освен това се установява, че широколистните насаждения (ПП3к и ПП4) се 

характеризират с по-ниски запаси в този компонент, сравнено иглолистните (ПП2 и 

ПП5). Основни фактори, влияещи на този компонент са: 1) брой на стъблата; 2) 

стопанисването; 3) дървесен вид и качество на мътвата органика. Гъстотата на 

иглолистните насажденията е по-висока сравнено с широколистните, което обуславя 

висока влажност и по-ниски температури под склопа, в резултат на което разлагането на 

органичните отпадъци протича със забавени темпове, което позволява натрупването на 

по-голяма маса мъртва органика и съответно по-големи въглеродни запаси. 

Характеристиките на месторастенето и гъстотата на насаждението в ПП2 и ПП5 

обуславят условия, при които има висока влажност и по-ниски температури под склопа, 

в резултат на което разлагането на органичните отпадъци протича със забавени темпове 

(Hobbie 2006). В условията на по-суров микроклимат и липса на горскостопански 

мероприятия смърчът формира МГП тип Mor (Jabiol et al., 2004). Процесите при този тип 

горска постилка протичат с бавна трансформация на листния опад, натрупване на големи 

количества неразградени остатъци и остър преход към минералната почва (Ponge and 
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Chevalier, 2006). Типично за Mor тип МГП е и, предоставянето на много неблагоприятни 

условия за активност на микроорганизмите и почвената фауна (Jabiol et al., 2004). В 

широколистните насаждения е установена горска постилка от тип Mull, която се 

характеризира с наличието на L-слой, тънък F-слой и липсата на Н-слой, водещо до по-

малка мощност. Това се дължи на по-бързото разграждане на падналия свеж опад, 

сравнено с иглолистните, и постъпването на органиката в почвената компонента. В ПП3к 

се установява по-голям запас на МГП сравнено с ПП4 (табл. 4). Основна разлика между 

насажденията в двете пробни площи е гъстотата, която е по-ниска в ПП4 и съвсем 

логично е свързана с намалените количества на постъпващия свеж опад и увеличен 

достъп на светлина. 

Редица изследователи установяват, че МГП под иглолистни е с по-ниска 

концентрация на основни хранителни вещества, по-високо отношение С/N и по-високо 

съотношение на лигнин/ целулоза/ хемицелулоза или лигнин/ азот, сравнено с 

широколистните, което означава, че качеството на органичната материя е по-ниско и 

съответно тази материя е по-трудно разградима (Augusto et al., 2002). Определеното 

кисело рН и високото отношение C:N на МГП под иглолистните насаждения 

потвърждават качеството на постъпващата органика – по-трудно разградима от 

органиката под широколистните (табл. 4). Това е друга причина за натрупването ѝ в по-

големи количества при смърчовите насаждения. 

Установени са слаби различия при натрупването на тревен чим в затревени 

планински екосистеми, което говори за сходни условия за натрупването на въглерод в 

тази компонента (табл. 17). В ПП1к отчетените количествата на тревен чим са най-

високи, при най-високо въглеродно съдържание и отношение на елементите C:N (табл. 

4). Последното може да бъде свързано с установените от други автори зависимости 

между развититето на частите на растенията и нивата на тези елементи в тях, а именно 

по-големите количества на дадена част от биомасата дават в резултат по-високо 

въглеродно, по-ниско азотно съдържание  и съответно по-високо C:N отношение (Li et 

al., 2013; Luo et al., 2006). Обратното – ниско въглеродно съдържание, високо азотно и 

следователно ниска стойност на отношението C:N, се наблюдава в ПП8. Тези 

констатации корелират положително с установените количества и химични 

характеристики на надземната биомаса в изследваните площадки ПП1к и ПП8. При 

другите две тревни площадки, ПП6к и ПП7, се забелязва същата тенденция, но тя не е 

толкова ясно изразена. При ПП6к въглеродното и азотното съдържание в тревния чим са 
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най-ниски. Тази пробна площ се характеризира и с най-голямо количство надземна 

биомаса, в която обаче количеството на орг. С е сред най-ниските. Химичните 

характеристики на тревния чим открояват ПП7 с най-кисело рН и средно съдържание на 

орг. С и общ N, спрямо другите изследвани тревни площи. Това  предполага, че 

химичният състав на тревния чим и надземната биомаса е резултат както от влияние на 

почвените условия, така и от видовия състав.  

В общите физични характеристики на почвата се установява малко по-ниска 

обемна плътност на почвата в горския тип земеползване, сравнено с тревния, а 

вариациите във всеки тип земеползване са в тесни граници. Правят впечатление ПП2 и 

ПП6к, където обемната плътност е съотвено най-ниска и и най-висока по цялата 

дълбочина на профила. Това може да бъде обяснено с извършената почвоподготовка при 

залесяването на тази площ – механична обработка с цел терасиране. Други проучвания  

установяват, че обемната плътност е най-динамично променящият се физичен параметър 

на почвата, както и че дълбокото разрохкване и липсата на последвали намеси води до 

трайно намаляване на обемната плътност на почвата (Димитров и др., 2015). В ПП6к се 

установява по-силно уплътняване на почвата (табл. 5), което е свързано и с установеното 

по-високо съдържание на глинести фракции в механичния състав (табл. 7). 

Съдържанието на скелетни фрагменти (табл. 6), също корелира с обемната плътност на 

почвата (Guidi et al., 2014). Установява се закономерна тенденцията на увеличаване на 

съдържанието на скелетни фракции в дълбочина на почвения профил  и слабо завишено 

скелетно съдържание в горските пробни площи (табл. 6). С по-високо скелетно 

съдържание в профила се отличава ПП4 – буково насаждение, а с най-ниско ПП6к. 

Ниското скелетно съдържание е предпоставка за намаляване на инфилтрацията на 

дъждовни води в почвата, засилване на повърхностния воден отток и увеличен риск от 

ерозионни процеси, както и до увеличаване концентрацията на седиментационни 

материали в почвата (Cerdà, A., 2001) 

По отношение на механичния състав на почвата се откроява ПП2 – с постоянно 

съдържание както на пясъчните, така и на глинестите фракции по-цялата дълбочина на 

профила, което се различава от установената тенденция за увеличаване на пясъчните и 

намаляване на глинестите фракции в дълбочина при другите пробни площи в горски тип 

земеползване. Тази особеност е резултат от характеристиките на терена и по-специално 

на големия наклон, което е предпоставка за изнасяне на глинестите фракции в по-долната 

част на склона. Условията на терена и взаимодействието на кисели продукти с 
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минералния слой под горската постилка са обуславящи за протичането на процеси на 

нетипично оподзоляване, характерно за горския почвообразувателен процес (Антонов, 

2015). 

Определеното pH на почвите в горските пробни площи индикират кисела почвена 

реакция, между 4.14 и 5.07, което е характерно и за двата разглеждани вида – бук и смърч 

(Augusto et al., 2002). В тревните пробни площи се установява по-високо pH на почвата 

вариращо между 4.48 и 5.67 (табл. 8). Тъй като тревната биомаса е със слабо алкална 

реакция (табл. 3), може да се каже че установената по-висока рН в тревните екосистеми 

е резултат от типа на земеползването и свързания тип растително покритие. 

Установява се по-високо съдържание на органичен въглерод в повърхностния 

слой, при горския тип земеползване сравнено с тревния. Сред горските пробни площи, 

ПП2 се отличава с малко по-високо рН във всички изследвани слоеве, по-високо 

съдържание на C и N в почвените слоеве между 10 и 50 cm, най-високо отношение C:N 

в повърхностния почвен слой. Влиянието на дървесния вид в комбинация с влиянието на 

характеристиките на пробната площ, които благоприятстват отмиването на глинестите и 

запазване на песъчливите фракции, водят до образуване на кисел хумус и вкисляване на 

почвата (Кирова и Жиянски, 2019). Този процес протича и в момента, което може да 

доведе до допълнително понижаване на рН на почвата в тази пробна площ в перспектива. 

Следователно може да се каже, че натрупването на орг. С и общ N в по-дълбоките 

почвени слоеве е резултат от комбинираното действие на проведената почвоподготовка, 

което е резултирало в механичното смесване на по-богати на органика почвени слоеве с 

по-бедни, и спецификите на ПП2 (Douglas et al., 1992; Yanai et al., 2003). В тревните 

пробни площи ПП1к е с най-високо съдържание на въглерод (табл. 9) и азот (табл. 10) и 

ПП6к с най-ниско съдържание на С и N. Редица проучвания потвърждават, че съставът 

на тревната растителна покривка  и биоразнообразието в планинските райони зависят 

силно от надморската височина, (Kӧrner, 2003; Aeschimann and Guisan, 1995), а това от 

своя страна влияе върху почвените микроорганизми и предизвиква изменения както в 

динамиката на кръговрата на въглерода и азота (Grigulis et al., 2013; Bragazza et al., 2013), 

така и в степента на поглъщане/емитиране на парникови газове (Ward et al., 2009). В 

ПП6к се установява завишено отношение C:N в дълбочина – това потвърждава 

твърдението за влиянието на плодородието на почвата върху съдържанието на С и N в 

растителната надземна биомаса (Li et al., 2013; Luo et al., 2006).  
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Въглеродния запас на почвата е най-висок в повърхностния слой и намалява в 

дълбочина, при всички експериментални обекти. Установява се сходна запасеност с 

въглерод при двата типа земеползване. Въпреки установените по-големи проценти на 

въглеродното съдържание при горските екосистеми, трябва да подчертаем, че 

калкулацията на въглеродния запас включва и обемната плътност (по-ниска при 

горските) и скелетното съдържание (малко по-високо в горските), което оказва негативно 

влияние върху запаса на почвите с въглерод. Въглеродните запаси на почвата зависят от 

една страна от количеството орг. С, което попада в почвата под формата на растителни 

и други органични отпадъци и от друга - от почвените характеристики (Cerdà, A., 2001). 

Пасищата и ливадите в планинските райони на умерените ширини се характерезират с 

висок въглероден запас в почвата (Baritz et al., 2010; Doblas-Miranda et al., 2013). Това е 

резултат от по-бавното протичане на деградационните процеси в почвата, поради по-

суровите климатични условия, при което се натрупва повече въглерод в почвата 

отколкото в биомасата (Körner, 2003). 

Произходът на органиката и специфичните климатични и почвени условия са 

определящи за хумусообразуването. В почвите при горския тип земеползване се 

установяват всички типове хумус, спрямо съотношението Сх:Сф. Тревните се 

характеризират само с хуматно-фулватен или фулватно-хуматен тип хумус. При 

горските пробни площи превес имат хуминовите киселини, а при тревните – 

фулвокиселините. Изключения са ПП1к и ПП2. Определеният качествен състав на 

хумуса на почвата в ПП1к го характеризира като фулватно-хуматен тип, с превес на 

хуминовите киселини. Обогатеността на хумуса с азот е много ниска, което е резултат и 

от установеното много високо (над 5%) хумусно съдържание (по Артинова, 2014). 

Установената липса на свързани с калциеви катиони хуминови киселини показва липсата 

на базични елементи в профила на ПП1к. Оптичната плътност на хуминовите киселини 

е висока до много висока, което е признак за благоприятстване протичането на процесите 

на хумификация и образуването на зрял хумус (Артинова, 2012; Андреева и др., 2011). 

Последното се потвърждава  от изчислената степен на хумификация, която в профила 

варира от средна (12.52 %) до много висока (20.87 %). Установеният превес на 

фулвокиселините при ПП2, което корелира положително с установената киселинност на 

МГП (основен източник на органика), както и със специфичните микроклиматични 

условия – ниски температури, висока влажност и липсата на подлес (виж табл. 13). В 

допълнение могат да се отчетат и установените различия в механичния състав на почвата 
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и най-вече по отношение на глинестите фракции– източник на базични елементи, при 

което протичането на хумусообразувателните процеси водят до формирането на кисел 

хумус. Процесите на разграждане на органичните субстанции в почвите се забавят, 

особено при липсата на какъвто и да било подраст (както е в случая с ПП2), поради което 

се забавят процесите на хумуфикация и натрупване на въглерод в почвата. Установената 

степен на хумификация в почвата под ПП2 е между 13 и 16, в цялата дълбочина на 

профила, т.е. средна до висока. Като се вземат предвид и подобрените общи физични 

свойства на почвата под ПП2 (по-лек механичен състав, по-ниска обемна плътност в 

дълбоките слоеве и удълбочаването на профилът), в комбинация със стръмния наклон 

без наличие на ерозионни процеси, може да бъде заключено, че тази пробна площ има 

добър потенциал за бъдещо натрупване на значителни количества почвен органичен 

въглерод в дълбочина. 

Фините корени (диаметър <2 mm), представляват относително малка част от 

общата биомаса на растението, но са най-динамичният компонент на кореновата система 

с годишна нетна основна продукция на приблизително 30% в горските екосистеми и 

може да допринесат до двойно повече органичен въглерод в почвата, отколкото листния 

опад (Assefa et al. 2017). Кореновата биомаса оказва силно влияние върху почвените 

въглеродни запаси в тревните екосистеми, тъй като осигуряват основния принос на 

органична материя в почвата, чрез оборота и отлагането (Garcia-Pausas et al., 2017). 

Количеството на фини корени при тревните екосистеми е по-голямо от установеното при 

горските екосистеми. Типът на растителността и климатът са двата основни 

„предиктора“, определящи вариациите в характеристиките на фините корени (Freschet et 

al., 2017; Лозанова, 2020) в планинските екосистеми, поради рязкото настъпване на 

промяна в температурата и влажността на въздуха за кратки разстояния във височинен 

градиент (Nogues-Bravo et al. 2007). В настоящата разработка е установена разлика в 

количеството на фините корени в горските пробни площи, базираща се на видовото 

разделение – смърчовите насаждения имат по-малко фини корени от буковите, което 

потвърждава установеното от други изследователи, че букът се характеризира с по-

висока относителна маса на фините корени от някои иглолистни видове (напр. дугласка) 

(Lozanova et al., 2018). 

В таблици 16 и 17 се вижда, че компонентите, които играят съществена роля при 

калкулиране на въглеродните запаси на ниво екосистема при горския тип земеползване 

са надземната биомаса и почвата. При тревния тип земеползване над 90 % от 
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въглеродните запаси на екосистемата са локализирани в почвената компононета. Освен 

това се подчертават възможностите на горските екосистеми, спрямо тревните, да 

акумулират двойно повече въглерод. 

 

5.2.Стопанисване в горски екосистеми 

Провеждане на сечи в букови гори 

Провеждането на горскостопански мероприятия в буковото насаждение ПП4  

довежда до намаляване количеството на надземната биомаса, както и в установения брой 

индивиди в рамките на определената пробна площ. Същевременно насаждението от 

Fagus sylvatica L. достига първи бонитет в стопанисваната пробна площ (табл. 3), което 

е позитив от гледна точка на качество на дървесината. Бонитетът е показател за 

производителността на насажденията, следователно потенциалът откъм 

производителност и натрупване на въглерод в този компонент на екосистемата е по-

добър в ПП4, което е резултат от проведените горскостопански мероприятия.  Ето защо 

може да се предположи, че едно такова насаждение има по-висок потенциал да запази 

въглерода в по-дългосрочен план в отделните компоненти на екосистемата.  

Формираната мъртва горска постилка е от тип Moder. Количеството на 

изследваната мъртва органика е по-голямо в контролната ПП3к, сравнено с ПП4. 

Горските площи са разположени на надморска височина между 1100 и 1300 m н.в. – в 

средния планински пояс на горите от бук и иглолистни, среднопланинския подпояс на 

горите от бук, смърч и ела (Захариев и др., 1979 г.). Значителна част от постъпващото на 

повърхността органично вещество се намира в неразложено и полуразложено състояние 

на повърхността на минералната почва. Реакцията на постилката е силно кисела в двете 

площадки, но проведените отгледни мероприятия повлияват положително  реакцията на 

МГП, като тя  слабо се повишава. Съдържанието на С в трите слоя МГП се оценява като 

средно, а съдържанието на азот – като ниско. Съотношението С:N в хумифицирания слой 

е над 40, което е ниска по величина стойност (по критерии на Vanmechelen et al, 1997) и 

според скалата на Gundersen (1998) показва наличието на нисък риск от отмиване на 

нитрати от МГП в процесите на разлагане на органичното вещество. Данните 

потвърждават, че провеждането на отгледни горскостопански мероприятия е повлияло 

върху количествата постъпващи органични материали в почвата – от една страна водят 

до намаляване на количествата на ежегоден свеж опад и от друга се увеличава достъпа 

на светлина, което благоприятства процесите на разлагане на мъртвата горска постилка.   
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Общите физични свойства на почвата и механичния състав в горските пробни 

площи са сходни. Скелетното съдържание е статистически по-високо в ПП4 изразено във 

всички изследвани слоеве и влияе при калкулацията на въглеродния запас на почвата 

(фиг. 2).  При сходни условия на месторастенето и близко разположение на двете 

площадки се приема, че това различие е по-скоро в резултат от конкретните условия в 

тази пробна площ. Установява се обратно пропорционална връзка между обемната 

плътност и скелетното съдържание, което потвърждава данни от други проучвания 

(Guidi et al., 2014).  

 

Установява се слаба тенденция на увеличаване на почвената реакция в активно 

стопанисваната пробна площ (ПП4) - индикация за по-бързо протичащи процеси на 

Фигура 2. Средно скелетно съдържание (Skeleton, %) на изследваните 

почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП4 (Plot4). 

Sign. Level / Ниво на значимост: *** 

Фигура 3.Почвена реакция (средно рН, във вода) на  

изследваните почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП4 (Plot4) 

Sign. Level / Ниво на значимост: * 
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разлагане на органиката (фиг. 3). За това свидетелства и установеното по-малко 

количество МГП в ПП4 (12 t/ha), сравнено с контролата (39 t/ha). В допълнение, 

променените микроклиматични условия влияят на усвояването на хранителни вещества, 

а от там и на почвената реакция (Verstraeten, 2013).  

Въз основа на изследвания е направена класификация на дървесните видове по 

реда на намаляване на способността за вкисляване на почвата, както следва: (1) Picea 

abies L., Picea sitchensis Bong., Pinus sylvestris L.> (2) Abies alba Mill., Pseudotsuga 

menziesii Franco> (3) Betula pendula Roth, Fagus sylvatica L., Quercus petraea Liebl., 

Quercus robur L. >(4) Acer platanoides L., Carpinus betulus L., Fraxinus excelsior L., Tilia 

cordata Mill. (Augusto et al., 2002). От тук следва, че букът има силно вкисляващо почвата 

въздействие, което обяснява установеното ниско рН в изследваните чисти букови 

насаждения.  

Съдържанието на орг. С в изследваните почвени слоеве при двете букови 

насаждения е сходно (фиг. 4). В ПП4 се забелязва слабо повишение в повърхностните 0-

20 cm и намаляване в дълбочина, без това да е статичстически значимо.  

Редица проучвания доказват негативното въздействие на провеждани сечи с 

висока интензивност върху общото състояние на почвата и съдържанието на почвен 

органичен въглерод (Kalbitz et al., 2000; Jandl et al., 2007). При провеждане на сечи, при 

които обаче се съблюдава запазването на добро състояние на насаждението и 

месторастенето, се установява слаб или няма ефект върху съдържанието на орг. С в 

почвата, а намаляването на внесените количества свеж опад се компенсира от оставената 

вършина след сечта (Post and Kwon, 2000; Yanai et al., 2003; Lal, 2004).  

Фигура 4. Съдържание на въглерод (%) в изследваните  

почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП4 (Plot4). 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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Съдържанието на общ азот в почвата следва същата тенденция като въглерода 

(фиг. 5. А). Статистическият анализ показва значимо повишаване на съдържанието на 

общ азот, в слоевете от 0 до 20 cm, в почвата под стопанисваното буково насждение. 

Смята се, че при стойности на C:N по-високи от 20 (Cole et al., 1992) или 25 (MacDonald 

et al., 2002) в повърхностния хоризонт на почвата от букови екосистеми дървесните 

видове изпитват недостиг на азот. Изследваните пробни площи ПП3к и ПП4 се 

характеризират с ниски стойности на отношението C:N, което показва добра осигуреност 

на екосистемата и е индикация за благоприятните условия за съществуване и развитие 

на почвеното биоразнообразие и за стабилност на структурата на почвите (фиг. 5. Б). 

Стойностите се определят като високи - съотношение C:N от 5 до 8, и средни 8 – 11 

(Орлов и Гришина, 1981).  

Съотношението С:N доказва, че изследваните почви имат потенциални 

възможности за образуване на високомолекулни органични съединения и високо 

качествен хумус, за оструктуряване и повишаване на тяхното плодородие (Дюшофур, 

1970).  

Не са установени значими различия в запаса на С в почвата, между контролната 

ПП3к и стопанисвания бук ПП4 (фиг. 6). Отбелязва се слабо нарастване на запаса в 

слоевете от 0 до 20 сm и намаляване в дълбокия слой 30-50 сm. Наблюдаваните промени 

корелират положително с въглеродното съдържание и вероятно биха се потвърдили при 

по-подробни изследвания.  

Фигура 5. А) Съдържание на азот (%) и Б) Отношение на въглерод към азот (CN, %), в 

изследваните почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП4 (Plot4). 

Sign. Level / Ниво на значимост: * Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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 В двете пробни площи е установено преобладаване на хуминовите киселини над 

фулвокиселините в повърхностния почвен хоризонт, по-добре изразено в стопанисваната 

площ ПП4 (фиг. 7). Както съдържанието, така и състава на хумуса в най-голяма степен 

се влияят от типа растителност (Howard et аl., 1998) и в по-малка степен от типа на 

почвообразуващите материали, което прави този показател индикаторен за състоянието 

на екосистемите. Обикновено в почвите, формирани под дървесна растителност, се 

наблюдава повишено съдържание на фулво киселини.  

Наличието на по-големи количества хуминови киселини, сравнено с количеството 

на фулвокиселините, в изследваните пробни площи свидетелства за протичането на 

добре изразени процеси на хумификация, което се потвърждава и от определената степен 
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Фигура 6. Въглероден запас (t/ha), в изследваните почвени слоеве 

в ПП3к (Plot3k) и ПП4 (Plot4) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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на хумификация – много висока в повърхностните хоризонти (табл. 14). В абсолютни 

величини, съдържанието на хумусни киселини в повърхностния хоризонт не е ниско. 

Това корелира  със съдържанието на ил и глина в изследваните почви. В допълнение 

поради високото съдържание на минерални фракции и слабото дрениране на тези почви 

се наблюдава акумулация на хумус, активно хумусообразуване и почвообразуване в 

ПП4. Това говори за по-добър температурен, воден и въздушен режим на почвата и 

улеснено постъпване на органични вещества при разлагането на МГП, които влияят на 

окислителните  процеси.  

Не се установяват съществени различия в количествата на фините корени при 

ПП3к и ПП4 (фиг. 8). Много фактори влияят върху растежа на корените и размера на 

кореновата система (Assefa et al., 2017). В допълнение към температурата, 

обезпечеността с хранителни вещества, киселинността на почвата и някои други 

биотични и абиотични фактори е установено, че обезпечеността с влага е ключов фактор, 

влияещ върху фината коренова биомаса и оборота на фини корени при дърветата 

(Leuschner and Hertel 2003). Характеристиките на месторастенето в изследваните обекти 

са сходни, което позволява да се обобщи, че проведените горскостопаниски дейности в 

миналото не са повлияли негативно на образуването на фини корени при бука. 

Установената слаба тенденция към нарастване на количествата фини корени в дълбочина 

при бука изисква допълнителни проучвания, което е изтъкнато и в други автори 

(Klingenberg and Leuschner, 2018).   
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Смяна на вида и провеждане на отгледни мероприятия в смърчова култура 

Запасът на надземната биомаса в стопанисваната смърчова култура – ПП5 е по-

голям сравнено с контролата ПП3к. Трябва да се отбележи, че обемът на клоните при 

смърчовите култури (26 и 68 m3/0.1 ha) е значително по-голям от този при буковите (под 

1 m3/0.1 ha), което е характерно за иглолистните и е значимо както от гледна точка на 

обема на надземната биомаса, така и от гледна точка на въглеродния запас в този 

компонент на екосистемите.  

В двете пробни площи е формирана мъртва горска постилка от тип Moder. С по-

големи количества МГП се отличава ПП5, е резултат от смяната на дървесния вид. 

Реакцията на постилката е силно кисела, като по-кисела е в смърчовата култура – ПП5 – 

4.75, сравнено с контролата – 5.09 (табл. 4). От това може да се заключи, че при смяна на 

дървесния вид бук със смърч се отчита натрупване на по-кисела органика (МГП) и се 

очаква вкисляване на почвата, особено в повърхностните слоеве. Мъртвата горска 

постилка в ПП5 се характерезира с по-високо въглеродно съдържание, сравнено с ПП3к. 

Съдържанието на общ азот, обаче, е по-ниско в МГП на ПП5, което е довело до по-високи 

стойности на отношението C:N. В процесите на разлагане рискът от отмиване на нитрати 

от МГП се оценява като висок (по критерии на Gundersen, 1998).  

Смяната на вида и провежданите горскостопански мероприятия не са повлияли 

общите физични свойства на почвата и скелетното съдържание (фиг. 9).  

Установено е различие в съдържанието на иловата фракция от механичният 

състав между двете сравнявани площадки – ПП3к и ПП5 (табл. 7). Отбелязваната в 

контролната площ диференциация на първите два хоризонта, на база иловата фракция, 

Фигура 9. Средно скелетно съдържание (Skeleton, %) на 

изследваните почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП5 (Plot5) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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не се установява в ПП5, поради повишаване на съдържанието ѝ в повърхностния почвен 

хоризонт. 

 Почвената реакция при контролната площадка ПП3к варира между 4.14 и 5.07 в 

различните слоеве, а при ПП5 – между 4.22 и 4.46. Установената статистически значима 

разлика, потвърждава влиянието на вида в посока понижаване на почвеното рН и 

очакваното вкисляване (фиг. 10). Трябва да се отбележи, че вкисляването на почвата при 

ПП5 е в тесни граници, което може да означава, че провежданите отгледни мероприятия, 

които са довели и до промяна на микроклимата, са повлияли положително тази почвена 

характеристика.  

Фигура 10. Почвена реакция (средно рН, във вода) на 

изследваните почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП5 (Plot5) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ** 

Фигура 11. Съдържание на въглерод (%) в изследваните 

почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП5 (Plot) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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Промяната на дървесния вид и провежданите сечи в ПП5 не оказват 

статистически значима разлика в съдържанието на органичен въглерод в почвата, спрямо 

контролната пробна площ ПП3к. Наблюдава се слабо намаляване на въглерода в първите 

два слоя (0-10 и 10-20) и слабо завишаване в 20-30 и 30-50 cm  слоеве – тенденцията е 

сходна, както при ПП2, което индикира влияние на дървесния вид (фиг. 11). Почвените 

процеси, включително и акумулацията на въглерод и други елементи, протичат за дълъг 

период от време – десетки до стотици години. На етапа на провеждане на нашите 

изследвания не се установяват драстични промени в почвите, но установените изменения 

са индикаторни за определяне на тенденциите в протичащите процеси. 

Съдържанието на общ азот в почвата e без статистически значима разлика при 

двете пробни площи и следва това на въглерода – най-високо е съдържанието в 

повърхностните слоеве и плавно намалява в дълбочина (фиг.  12. А). Пробни площи 

ПП3к и ПП5 се характеризират с по-ниски от 20 стойности на отношението C:N  (фиг. 

12. Б), което показва добра осигуреност на почвите и е индикация за благоприятните 

условия за съществуване и развитие на почвеното биоразнообразие и за стабилност на 

структурата на почвите (MacDonald et al., 2002). 

Според скалата на Орлов и Гришина (1981) установеното съотношение C:N 

попада в средните стойности – между 8 и 11, което свидетелства, че изследваните почви 

имат потенциални възможности за образуване на високомолекулни органични 

съединения и високо качествен хумус, за оструктуряване и повишаване на тяхното 

плодородие (Дюшофур, 1970).  

Фигура 12. А) Съдържание на азот (%) и Б) Отношение на въглерод към азот (CN, %), в 

изследваните почвени слоеве в ПП3к (Plot3k) и ПП5 (Plot5) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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Установените въглеродни запаси в почвата при ПП5 са по-ниски в повърхностния 

слой (0-10 cm), сравнено с контролата, но по-високи във всички останали слоеве (фиг. 

13). Въпреки липсата на статистически значима разлика, трябва да се отбележи тази 

тенденция за повишаване на въглеродния запас след смяната на дървесния вид и след 

провеждането на горскостопански мероприятия, защото това корелира положително с 

установените досега характеристики на мъртвата горска постилка, като основен 

източник на органика за почвените процеси, както и с липсата на негативни промени в 

другите разгледани характеристики в ПП5. 

Преобладаването на хуминовите киселини в състава на почвения хумус в ПП5  в 

сравнение с контролата ПП3к (фиг. 14), сочат за по-добър температурен, воден и 

въздушен режим на почвата и улеснено постъпване на вещества при разлагането на МГП, 

които влияят на окислителните  процеси (Гюров и Артинова, 2015). Може да се каже, че 

промяната на дървесния вид и проведените мероприятия са оказали положително 

въздействие върху съдържанието на хуминови киселини в ПП5. Това корелира и със 

съдържанието на ил и глина, които са повишени в ПП5 в сравнение с контролата.  

Поради високото съдържание на минерални фракции в хуминовите киселини и 

слабото им дрениране се наблюдава акумулация на хумус, активно хумусообразуване и 

почвообразуване в ПП5. В подкрепа – установената степен на хумификация в ПП5 е 

висока в Ah и В хоризонти, докато при контролата в В-хоризонт тя е ниска – 6.5 % (табл. 

14).  

Фигура 13. Въглероден запас (t/ha), в изследваните почвени 

слоеве в  ПП3к (Plot3k) и ПП5 (Plot5) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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Смяната на дървесния вид и проведеното стопанисване оказват негативно 

влияние върху количествата фини корени – един от основните източници на въглерод в 

почвите (фиг. 15). Някои изследователи установяват, че букът се характеризира с по-

висока относителна маса на фините корени от някои иглолистни видове (Lozanova et al., 

2018). Дървесният вид играе решаваща роля за производството на фини корени. В тази 

връзка, дървесният вид играе решаваща роля за производството на фини корени. 

 

 

 

 

Фигура 15. Подземна биомаса, ср. стойност g/m2 при ПП3к и ПП5 
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Фигура 14. Процентно съдържание на Хуминови киселини (Хк, %) и 

Фулвокиселини (Фк, %) от органичният въглерод екстрахиран с 0.1M 
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5.3.Стопанисване на затревени планински екосистеми 

Стопанисване като ливада vs Стопанисване като пасище 

Видовото разнообразие в ливадите и пасищата се променя сравнително бързо под 

въздействие на различни антропогенни практики, което може да доведе както до 

положителни, така и до негативни промени в характеристиките и функционалността на 

тревните екосистеми (Pavlů et al., 2003; Sevov et al., 2017). Резултатите от нашето 

проучване показват производство на най-големи количества надземна биомаса в 

нестопанисваната ливада ПП6к (табл. 3), която е контролна и от нея няма изнасяне на 

биомаса (т.е. е без антропогенна намеса). Същевременно стопанисваната ливада се 

отличава с по-голямо количество надземна биомаса (ПП8 – 9.05 t/ha) в сравнение със 

стопанисваното пасище (ПП7 – 1.35 t/ha). В различни проучвания е установено 

влиянието на микроклиматичните условия и почвената влага (An et al., 2005; Sun et al., 

2013), почвеното плодородие (Castle and Neff, 2009; Luo et al., 2017) върху количествата 

на биомасата в ливади и пасища. Сходните условия при двете стопанисвани площадки 

(ПП7 и ПП8) – надморска височина, почвени условия и др., показват, че интензивността 

и вида на стопанисване играят съществена роля за формирането на надземната биомаса 

в тези екосистеми. Редица изследователи доказват, че присъствието на пасищни животни 

в планинските пасища съществено влияе върху биоразнообразието (Pavlů et al., 2003; 

Sevov et al., 2017). Получените в изследването данни се потвърждават от резултати на 

други автори, които доказват, че интензивното пашуване влияе негативно върху 

количеството на надземната биомаса (Aerts and Chapin, 2000; Sterner and Elser, 2002; Elser 

et al., 2010; Van Vooren et al., 2018). Анализът на получените резултати и данните от 

литературата позволяват да предположим, че в планински територии стопанисването под 

формата на ливада (ПП8) благоприятствува натрупването на надземна биомаса, сравнено 

със стопанисването под формата на пасище (ПП7).  

Пробните площи ПП6к, ПП7 и ПП8 се характеризират със сходни количества 

тревен чим, представен в абсолютно сухо тегло, t/ha. Положителна количествена разлика 

по този показател се отчита при ПП8. Установено е, обаче, по-високо съдържание на орг. 

С в стопанисваното пасище ПП7 (над 20 % С), което е резултат от допълнителния 

привнос на органични вещества от пашуващите животни. Различията в количествените 

и качествени характеристики се свързва с интензивността на ползването. Тревната 

екосистема в ПП7, е ползвана като пасище с интензивност два пъти седмично през целия 

вегетативен сезон, което може да доведе до унищожаване на отделни растителни 
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индивиди и цялостно обедняване на растителната покривка, което потвърждава 

становището на Van Vooren et al. (2018), че интензивната паша води до намаляване на 

биоразнообразието и именно това налага въвеждане на рестрикции за пашуването на 

добитък в националните паркове. От друга страна обаче е установено, че при липсата на 

паша се губят други видове от типичния състав на пасищните екосистеми, което води до 

други промени в биорзанообразието (Bailey et  al. 1998; Metera et al., 2010). В тази връзка 

умерената интензивност и балансирано ползване на тревните екосистеми в планинските 

райони като пасища, би поддържало добре функциониращи пасищни екосистеми, при 

които има условия за натрупване на по-високи количества въглерод, вкл. и в тревния 

чим. 

Общите физични свойства на почвата се различават в стопанисваните ПП7 и ПП8  

спрямо контролата ПП6к – по-ниска обемна плътност и съответно по-висока обща 

порьозност (табл. 5). Скелетното съдържание е статистически по-високо сравнено с 

контролата (фиг. 16. А) и Б)), а в механичния състав на почвата е установено по-високо 

съдържание на песъчливите фракции за сметка на глинестите, което корелира с 

установената обемна плътност.  

В стопанисваните тревни пробни площи се установява значително по-ниско рН 

на почвата, сравнено с контролата, по-ясно изразено в пасището (фиг. 17. А) и Б)). Тъй 

като тревната маса е със слабо алкална реакция (табл. 3), продължителното събиране и 

отстраняването на тези продукти чрез паша или косене ще понижи рН на почвата с 

течение на времето (Upjohn et al., 2005).  

А) Б) 

Фигура 16. Средно скелетно съдържание (Skeleton, %) на изследваните почвени слоеве в 

А) ПП6к (Plot6) и ПП7 (Plot7) и Б) ПП6к (Plot6) и ПП8 (Plot8) 

Sign. Level / Ниво на значимост: *** Sign. Level / Ниво на значимост: * 
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Преминаването на добитък е свързано с отделяне на биологичен материал върху 

терена, който доказано понижава почвената реакция (Van Eekeren et al., 2009) и влияе 

върху натрупването на въглерод в почвата. Пашуването също така води до промени във 

видовия състав, и от тук влияние върху почвената реакция (Bagchi and Ritchie, 2010). 

Киселата реакция на почвата може да забави азотния цикъл и да намали загубите на N от 

излужване, като по този начин подобри устойчивостта на почвата (Kemmitt et al., 2005).  

Съдържанието на органичен въглерод в почвата при стопанисваните ПП7 и ПП8 

е значително по-високо, отколкото при контролната площадка (фиг. 18. А) и Б)). Дори 

когато пашата води до намаляване на надземната биомаса се наблюдавяа увеличен 

почвен орг. С (Eldridge et al., 2017).  Това може да се дължи на промени във видовия 

състав, предизвикани от пашата (Bagchi and Ritchie, 2010), при които новите видове да 

Фигура 17. Почвена реакция (средно рН, във вода) на изследваните почвени 

слоеве в А) ПП6к (Plot6k) и ПП7 (Plot7) и Б) ПП6к (Plot6k) и ПП8 (Plot8) 

Sign. Level / Ниво на значимост: *** Sign. Level / Ниво на значимост: *** 

А) Б) 

Фигура 18. Съдържание на органичен въглерод (%) в изследваните почвени слоеве в А) 

ПП6к (Plot6k) и ПП7 (Plot7) и Б) ПП6к (Plot6k) и ПП8 (Plot) 

Sign. Level / Ниво на значимост: *** Sign. Level / Ниво на значимост: *** 

А) Б) 
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произвеждат повече подземна (корени и коренови издънки – shoots) биомаса за сметка 

на надземната. 

Установено е, че стопанисването на тревни площи като пасища, може да доведе 

до обогатяване на биоразнообразието с до 60 вида за 4 години, и да намали загубите на 

въглерод в дълбоките почвени слоеве под 30 cm (Steinbeiss et al., 2008). В пустеещи 

тревни екосистеми се наблюдава наличието на видове с по-дълбоки коренови системи, 

достигащи до и над 30 cm в дълбочина, а в интензивно стопанисвани пасища и ливади - 

видове с плитка коренова система, локализирана в повърхностните 10-15 cm (Van 

Eekeren et al., 2007). Същевременно, органичният материал, който се отделя в процеса на 

растеж на надземните части на тревистите растения е по-лесно разградим в почвата и е 

различен от кореновия отпад, който е по-богат на лигнин и има по-ниска 

биоразградимост (Rasse et al., 2005). Засиленото производство на коренова биомаса в 

резултат на пашата и ползването води до увеличаване на кореновия отпад и засилена 

акумулация на С в почвата (Ammann et al., 2007). 

При разглежданите стопанисвани тревни пробни площи се установява значително 

повишаване на съдържанието на азот по цялата дълбочина на профила, като най-слабо е 

повишаването в най-дълбокия слой (30-50 cm), което не е достатъчно, за да се каже че те 

са добре запасени с азот в дълбочина (фиг. 27).  

Отношението между органичния въглерод и общия азот е над 20 в слоевете между 

10-50 cm при ПП6к (фиг. 28). Това е индикация за  забавено протичане на процесите на 

хумусообразуване и почвообразуване (Cole et al., 1992).  

Фигура 19. Съдържание на общ  азот (%) в изследваните почвени слоеве в А) ПП6к (Plot6k) 

и ПП7 (Plot7) и Б) ПП6к (Plot6k) и ПП8 (Plot8) 

Sign. Level / Ниво на значимост: *** Sign. Level / Ниво на значимост: *** 

А) Б) 
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Установеното корелира с ниското съдържание на орг. С в тази пробна площ. 

Стопанисването при ПП7, води до слабо изявено понижаване на този индекс и съответно 

подобряване на потенциалните възможности за образуване на високомолекулни 

органични съединения и високо качествен хумус, за оструктуряване и повишаване на 

тяхното плодородие (Дюшофур, 1970).  

Стойностите на C:N в ПП8 са сходни с тези при контролата ПП6к, като основната 

разлика е в слоевете между 10 и 30 cm. На тази дълбочина е установено по-ниско 

съотношение на елементите (C:N=14) при ПП8, сравнено с контролата (ПП6к – C:N=22). 

Това говори за подобряване условията в тази пробна площ и съответно по-добро 

протичане на процесите на хумификация и почвообразуване в ПП8 сравнено с ПП6к. 

Интензивното ползване на земята като пасище в ПП7 е довело до слабо 

намаляване на С-запас в повърхностния слой, спрямо контролата и значително 

увеличение на показателя във всички останали слоеве (доверителният интервал ни дава 

95% сигурност), по-осезаемо в 20-30 и 30-50 cm слой (фиг. 29). В предишни проучвания 

за влияние на интензивността на ползване върху запасите на въглерод са установени 

разнопосочни резултати (Savory, 2008). Някои от тях показват увеличение (Soussana et 

al., 2007), при други няма ефект (Eldridge and Delgado-Baquerizo, 2017), при трети 

намаляване (Golluscio et al., 2009)  на почвените въглеродни запаси. Установено е, че 

ефектът зависи от вида на добитъка, климатичните условия (Savory, 2008) и видовия 

състав (McSherry and Ritchie, 2013). Някои механизми обаче не са добре изучени и 

различните резултати са често срещани (Mohammad et al., 2019). Животинският тор и 

други органични добавки от животните имат значителен потенциал за 

Фигура 20. Отношение на въглерод към азот (C:N, %), в изследваните почвени слоеве в 

А) ПП6к (Plot6k) и ПП7 (Plot7) и Б) ПП6к (Plot6k) и ПП8 (Plot8) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ Sign. Level / Ниво на значимост: ‚.‘ 
А) Б) 
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добавяне/секвестриране на С в почвите, но количеството на стабилизирания въглерод 

зависи от местните климатични и едафични/почвени условия, както и от разградимостта 

на добавените материали (Piñeiro et al., 2010). Много от проучванията, отчитащи 

отрицателните ефекти на интензивната паша, се отнасят до прекомерна паша в сухи 

райони, което е свързано със силно намалена растителност и почвена ерозия (Poeplau et 

al., 2016). Ето защо може да се каже, че интензивното стопанисване на ПП7 се 

компенсира от вида на добитъка, климатичните условия и почвените дадености, и не 

повлиява негативно въглеродния запас на почвата.  

Интензивното стопанисване под формата на ливада (ПП8) е довело до натрупване 

на по-висок въглероден запас във всички изследвани почвени слоеве, като и тук най-

значима е промяната в 30-50 сm слой. Промените в почвените въглеродни запаси при 

косене с различна интензивност все още не са добре проучени (Poeplau et al., 2016). 

Проведените изследвания показват смесени резултати, вариращи от липсата на промяна 

(Krambergeret al., 2015) до значително положителни ефекти от интензивното 

стопанисване на ливадите (Ammann et al., 2007). Положителните ефекти са свързани от 

авторите с разликите в азотната запасеност на почвата, което е в положителна връзка с 

установеното от нас.   

Както съдържанието, така и състава на хумуса в най-голяма степен се влияят от 

типа растителност и в по-малка степен от почвообразуващите материали. Обикновено в 

профилите, образувани под кисели тревни формации, където се наблюдава повишено 

съдържание на фулвокиселини, в абсолютни величини, съдържанието на хумусни 

Фигура 21. Въглероден запас (t/ha), в изследваните почвени слоеве в А) ПП6к (Plot6k) и ПП7 

(Plot7) и Б) ПП6к (Plot6k) и ПП8 (Plot8) 

Sign. Level / Ниво на значимост: * Sign. Level / Ниво на значимост: * 
Б) А) 
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киселини е ниско. Това корелира и с ниското съдържание на минералната част на 

почвата, респективно, съдържанието на ил и глина. Поради ниското съдържание на 

минерални фракции и силното дрениране на тези киселини не се наблюдава акумулация 

на хумус, активно хумусообразуване и почвообразуване (Кирилов, 2013). В ПП6к, ПП7 

и ПП8 не са установени ниски количества, въпреки превесът на фулвокиселините на 

хуминовите, на минералните фракции, което означава, че въпреки ниското съдържание 

на хуминови киселини – може да се очаква акумулация на хумус, активно 

хумусообразуване и почвообразуване (фиг. 22). Определената средна до висока и много 

висока степен на хумификация (табл. 14), в изследваните хоризонти на трите тревни 

пробни площи, корелира положително с предходното твърдение. 

Количеството на кореновата биомаса в повърхностните 0-10 cm нараства при 

стопанисваните тревни екосистеми, сравнено с контролата, за сметка на намалялото 

количество надземна биомаса. Влиянието на стопанисването се вижда ясно в пасищния 

тип земеползване, където масата на коренова биомаса запазва по-високи стойности от 

тези в контролата и в дълбочини до 30 cm (Фиг. 23). Кореновата биомаса нараства при 

намаляване на пашата (Johnson and Matchett 2001; Smit and Kooijman 2001), но някои 

проучвания не откриват значителни ефекти (McNaughton et al. 1998; Bazot et al. 2005), а 

други установяват, че премахването на пашата води до отрицателни ефекти върху 

кореновата биомаса (Frank et al. 2002). Противоречивите заключения могат да бъдат 

обяснени отчасти с физиологичните реакции на растенията, но също и с промените в 

състава на растителните видове, които могат да доведат до разлики в 
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производителността, разпределението на C в екосистемата и дълбочините на 

вкореняване. В последвали проучвания е докладвано за промени в състава и богатството 

на растителните видове, а също така и намаляване на подземната биомаса в 

нестопанисвани пасища в Чешката република (Lanta et al., 2009). Установените по-

високи количества на коренова биомаса в ПП7 и ПП8 се свързват положително с 

установените по-високи въглеродни запаси в тях, което потвърждава установеното от 

други учени, че засиленото производство на коренова биомаса подпомага акумулацията 

на С в почвата (Garcia-Pausas et al., 2017).  

Приносът на корените за акумулацията на въглерод в почвата е признат за 

съществен, тъй като чрез тях по-голяма част от въглерода в екосистемата се стабилизира 

в почвата, отколкото в надземния растителен материал (Kätterer et al., 2011). В 

настоящото проучване интензивността на стопанисване на ПП8 като ливада оказва 

значително влияние върху кореновата биомаса в повърхностните 10 cm  на почвата, 

което показва, че производството на корени е благоприятно в ливадните тревни площи. 

Подобни резултати са докладвани в проучване, което открива по-високи количества 

коренова биомаса под различни тревни площи, отколкото при интензивно управлявани 

пасища от райграс (McNally et al., 2015). Следователно повишеното производство на 

фини корени в ПП8 – ливада, би могло да обясни наблюдаваните разлики в запасите от 

ПОВ в нашето проучване. Информационната стойност на получените данни за 

подземната биомаса обаче със сигурност е ограничена (Ziter and MacDougall, 2013), тъй 

като кореновата биомаса е определена еднократно.  
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5.4.Промяна в земеползването  

Промяната в земеползването от типа пасище-гора при ПП2 води до промяна в 

количеството на надземната биомаса, в полза на горската екосистема, следователно и на 

въглеродния запас в този компонент на екосистемите. 

Количеството на мъртвата органика в тревната екосистема е два пъти по-малко от 

това в горската. При промяната в земеползването от пасище в гора – основната промяна, 

която настъпва е формирането на съвсем различен микроклимат при наличието на 

склопено насаждение. Това влияние, в конкретния разглеждан случай, е подсилено от 

факта, че в смърчовата култура не са провеждани горскостопански мероприятия след 

залесяването. В резултат насаждението е много гъсто без условия за формиране на 

подлес и микроклимат, характеризиращ сe с по-висока влажност и по-ниски 

температури. Всичко това води до забавяне процесите на разлагане на мъртвата 

органична материя и до нейното натрупване в горска постилка от типа Mor. 

Промяната в земеползването води и до различия в химичните характеристики на 

натрупаната мъртва огранична материя - по-кисела реакция под смърчовото насаждение 

(5.01), сравнено с тревния чим в контролното пасище ПП1к. Смърчът е дървесен вид с 

изразено вкисляващо влияние (Augusto et al., 2002), което обуславя киселата реакция на 

МГП. Съдържанието на С и общ N, също са по-високи в МГП сравнено с тревния чим. 

Отношението на елементите C:N при двете пробни площи обаче е 39, което по 

критериите на Vanmechelen et al. (1997) и скалата на Gundersen et al. (1998), говори за 

слаб риск от отмиване на нитрати от МГП в процесите на разлагане на органичното 

вещество.  

Наблюдават се промени в общите физични свойства на почвата: удълбочаване на 

профила, цялостно намаляване на обемната плътност на почвата и увеличаване на 

общата порьозност при ПП2 (табл. 5). Всичко това е резултат от антропогенната намеса 

при залесяването на иглолистната култура и проведените почвоподготвителни 

мероприятия, свързани с необходимостта от терасиране на склона, поради големия му 

наклон. Това е предпоставка за увеличаване на въглеродните запаси, тъй като ниската 

почвена плътност подпомага процесите на акумулация на въглерод, води до увеличаване 

на водоустойчивите агрегати, на инфилтрацията, подобрява водния режим на почвата и 

редица други процеси (Carmean, 1957; Zhiyanski et al., 2017).  
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Установеното намаляване на скелетното съдържание в почвата на ПП2 сравнено 

с контролната ПП1к, също предполага завишаване на въглеродния запас в почвата (фиг. 

24). Средно песъчливо-глинестия механичен състав на почвата в ПП2 благоприятства 

протичане на процесите на акумулацията на орг. С в почвата (Carter and Stewart, 1995; 

Carter et al., 2003; Feng et al., 2013; Yang et al., 2016). Скелетното съдържание и 

механичния състав, освен вследствие на антропогенната дейност, се изменят и поради 

влиянието на по-стъмния наклон на склона в ПП2, което допълнително спомага 

изнасянето на по-едрите скални фрагменти и тежките глинести фракции в долната му 

част. 

Растителността повлиява на почвените свойства (Zinke, 1962), а по-скорошни 

данни показват, че растенията могат да променят почвите сравнително бързо (Binkley 

and Giardina, 1998). Вкисляването на горските почви е естествен процес, който се 

ускорява от антропогенното въздействие. Почвите под дървесна и тревна растителност 

се различават по степен на вкисляване, характеризираща се с висока обща киселинност 

на почвите в условията на горски тип земеползване (Zhyanski, 2018). Установените 

различия в почвената реакция на ПП1к и ПП2 (фиг. 25), потвърждават литературните 

данни и може да се тълкуват като резултат от промяната на типа растителност, 

респективно земеползване от тревна в дървесна.  

Дървесните видове могат да окажат силно въздействие върху почвената 

киселинност. Количеството и качеството на органиката (листният опад) имат основна 

роля във формирането на типа МГП при сравними климатични, почвени характеристики 

и история на стопанисването (Muys and Granval, 1991; Van Calster, 2008). Типът на 

Фигура 25. Почвена реакция (средно рН, във 

вода) в ПП1к (Plot1k) и ПП2 (Plot2) 

Sign. Level / Ниво на значимост: * 

Фигура 24. Средно скелетно съдържание 

(Skeleton, %) в ПП1к (Plot1k) и ПП2 (Plot2) 

Sign. Level / Ниво на значимост: * 
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формираната МГП е основен фактор, влияещ върху рН на почвата и концентрациите на 

обменните катиони. В случая на дървесните видове, формиращи мъртва горска постилка 

от типа Moder, може да предизвика вкисляване на почвата посредством производството 

на органични киселини като продукти на междинното разлагане (de Vries and  

Breeuwsma, 1987) и чрез забавяне на връщане на буферни катиони в почвата, където те 

се усвояват от корените на дървесните растения (Nilsson et al., 2010). Кореновото 

усвояване на хранителни вещества и количествата на киселините, отделяни от корените 

на дърветата, варират в зависимост от дървесния вид и слабо повлияват почвените 

променливи по отношение на вкисляването (Verstraeten, 2013). 

При промяната на типа земеползване от пасище в гора се установява промяна в 

съдържанието на орг. С (фиг. 26).  

В повърхностният 0-10 см слой има ясно изразено намаляване на орг. С %, докато 

в слоя 10-20 cm е сходно, а в 20-30 cm съдържанието на орг. С % следва тенденция за 

слабо увеличаване в дълбочина. В последната изследвана дълбочина 30-50 cm се 

установява значително по-високо въглеродно съдържание в почвата под смърчово 

насаждение. Освен това, влошеното качество на внасяната органика от иглолистни 

дървесни видове (Hiltbrunner et al. 2013), заедно с влошения микроклимат под склопа 

(Nosetto et al. 2005), забавят процесите на разлагане на органиката. Предвид подобрените 

общи физични свойства на почвата под ПП2 обаче (по-лек механичен състав, по-ниска 

обемна плътност в дълбоките слоеве и удълбочаване на профила, липса на ерозионни 

процеси), тази площадка има добър потенциал за натрупване на значителни количества 

почвен органичен въглерод в дълбочина на профила. 

Фигура 26. Съдържание на въглерод (%), 

в изследваните почвени слоеве при ПП1к 

(Plot1k) и ПП2 (Plot2) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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Количеството на усвоимия азот в горските почви е един много динамичен 

показател, зависещ от количеството влага в почвата в периода на вегетация и условията 

на протичане на процесите на амонификация и нитрификация (Pausas, 1994; Wolf and 

Brumme, 2003). Влиянието на промяната в земеползването в ПП2 се отразява ясно върху 

съдържанието на общ азот в почвата, следвайки тенденцията установена за 

съдържанието на органичен въглерод (фиг. 27). 

 

 

Отношението на елементите C:N (фиг. 28) е сходно във всички изследвани 

почвени слоеве, след извършената промяна в земеползване от типа пасище - гора. След 

превръщането в гора почвата запазва равновесието между двата елемента, следователно 

промяната в земеползването не оказва негативен ефект върху този покзател, което 

благоприятства процесите на хумусообразуване (Дюшофур, 1970). 

Установени са статистически значими различия във въглеродния запас на 

разглежданите почвени слоеве между ПП1к и ПП2, изразени в намаляване на запаса в 

повърхностните слоеве и повишаване в 30-50 cm слой, след промяната от пасище в гора 

(фиг. 29). Наблюдаваните промени във въглеродния запас са по-слаби от наблюдаваните 

промени в съдържанието на въглерода, тъй като запасът е функция както на 

съдържанието на орг. С %, така и на скелетното съдържание и обемната плътност на 

почвата, които са по-ниски в ПП2.  

Фигура 27. Съдържание на азот (%) в ПП1к 

(Plot1k) и ПП2 (Plot2) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 

Фигура 28. Отношение на въглерод към азот 

(CN, %), в изследваните почвени слоеве при 

ПП1к (Plot1k) и ПП2 (Plot2) 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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Преобладаването на хуминови киселини в ПП1к (фиг. 30) сочи за по-добър 

температурен, воден и въздушен режим на почвата и улеснено постъпване на вещества 

при разлагането на мъртвата органика, които влияят на окислителните  процеси (Гюров 

и Артинова, 2015).  

Хуминовите киселини по цялата дълбочина на профила в ПП1к са непълно 

„свободни” или свързани с подвижните форми R2O3 (табл. 13), което е индикатор за 

възможни процеси на отмиване / миграция на органичната материя към по-дълбоките 

почвени хоризонти (Bech et al., 2012). В условията на изследвания планински район у нас 

няма типичен процес на оподзоляване, а само частично разрушаване на минералната част 

Фигура 29. Въглероден запас (t/ha), в 

изследваните почвени слоеве при ПП1к (Plot1k) 

и ПП2 (Plot2). 

Sign. Level / Ниво на значимост: ‚‘ 
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на почвата и изнасяне в дълбочина. За сравнение в ПП2 се наблюдава обратното – превес 

на фулвокиселините над хуминовите, което е резултат както от промяната в 

земеползването свързано с влиянието на дървесния вид (Молла, 2017) и на промените в 

микроклимата – повишена влажност, ниски температури и слаб достъп на слънчева 

светлина (Nosetto et al. 2005). В ПП2 се установи наличие на свързани с базични елементи 

хуминови киселини, което показва наличие на потециал за образуване на 

висококондензирани хумусни съединения (Артинова, 2012) и за свързването на част от 

органичното вещество и повишаване на степента на хумификация (Андреева и др., 2011). 

Това се потвърждава и от установената степен на хумификация (табл. 14), която запазва 

стойностите след промяната в земеползването, т.е. няма влошаване. 

Количеството на подземна биомаса и по-конкретно на фини корени – пряк 

източник на органични вещества в почвата - е повлияно от промяната в земеползването 

от пасище в гора. Наблюдаваната разлика по отношение количественото измерение на 

този параметър е в ущърб на новосъздадената култура (фиг. 31), което се потвърждава и 

от други изследвания (Guo et al. 2007; Solly et al. 2013).  

5.5.РСА-анализ  

Изследваните голям брой, корелиращи помежду си показатели на почвата наложи 

прилагането на Анализ на принципните компоненти (PCA), който дава възможност за 

тяхното логично групиране в по-малък брой (в случая 2) сумарни факторни компоненти 

(principal components – Dim1 и Dim2).  

0 100 200 300 400 500 600 700 800

10

20

30

Подземна биомаса g/m2

Д
ъ

л
б

о
ч

и
н

а,
 c

m

ПП1к ПП2

Фигура 31. Подземна биомаса /фини корени <2mm/, ср. стойност g/m2 при 

ПП1к и ПП2 



49 
 
 

При първата група ПП1к и ПП2, компонент 1 - Dim1 (фиг. 32. А) са включени 

обемна плътност, почвен слой, въглеродно и азотно съдържание. Компонент 1 се свързва 

положително с обемната плътност (BD) на почвата и почвения слой, и отрицателно със 

съдържанието на въглерод и азот. Наблюдаваната тенденция съответства на 

установеното от Curtis и Post (1964) намаляване на  въглеродното съдържание при 

увеличаване на обемната плътност.  Вторият компонент (Dim2) се формира основно от 

въглеродният запас (Cstock) и съотношението C:N и в по-малка степен от скелетното 

съдържание (Skeleton) и наклона (Slope). Принципен компонент 2 корелира положително 

с въглеродния запас, съотношението C:N и скелетното съдържание на почвата, и 

отрицателно с наклона на терена. 

 

По отношение на първия компонент (Dim1) двете площадки са сходни, т.е. 

влиянието на променливите, влизащи във формирането на Dim1, се компенсира - C, N от 

една страна и BD, Layer - от друга - и за двете площадки (фиг. 32 А и Б). Уплътняването 

и дълбочината са в обратна връзка с C и N и това не се повлиява особено от 

земеползването. Въпреки това от фиг. 32. Б) се вижда, че ПП2 (Plot2) се характеризира с 

по-високи стойности на C и N, за сметка на BD и Layer, докато при ПП1к (Plot1) има 

твърде голямо вариране, което не позволява извеждане на конкретика по отношение на 

Dim1. Данните от анализа най-общо потвърждават, че промяната в земеползването в ПП2 

допринася за увеличаване съдържанието на орг. C и N в почвата. Това, което 

разграничава 2-те площадки, е по-скоро Dim2. От графиката на фиг. 32. Б) се вижда, че 

ПП1к се характеризира с  по-високи C:N, Cstock, докато при ПП2 – C:N и C stock са 

А) Б) 

Фигура 32. А) РСА - факторни тегла; Б) РСА - факторни променливи за ПП1к и ПП2 

(Plot1k и Plot2) 
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ниски. От тук, може да се заключи, че промяната в земеползването от тип пасище-гора е 

довело до обедняване на запасите на въглерод и до по-ниски стойности на 

съотношението C:N в сравнение с контролата (ПП1к) и засилване влиянето на наклона, 

който е стръмен (над 50%) в контролата и много стръмен (над 70 %) в ПП2.  

Първият принципен компонент – Dim1 за втората разглеждана група, включваща 

само пробни площи в горски тип земеползване (фиг. 33. А) се формира основно от 

обемна плътност, почвен слой, съдържание на въглерод и в по-ниска степен от 

съдържанието на азот в почвата. Компонент 1 се свързва положително с обемната 

плътност на почвата и почвеният слой, и отрицателно със съдържанието на въглерод и 

азот. Вторият компонент (Dim2) се формира от въглеродния запас (Cstock) и 

съотношението C:N. Принципен компонент 2 корелира отрицателно с въглеродния запас 

и съотношението C:N. 

По отношение на първият компонент (Dim1) влиянието на променливите, 

влизащи във формирането на Dim1, се компенсира за трите площадки ПП3к, ПП4 и ПП5 

(Plo3k, Plot4 и Plot5) (фиг. 33. Б). Въпреки това, уплътняването се повлиява от 

стопанисването, тъй като ПП5 /стопанисваната смърчова култура/ се характеризира с по-

ниски стойности на обемната плътност и не толкова силно различаващи се стойности на 

въглеродно съдържание на почвата, сравнено с контролата ПП3к. Вторият компонент 

очертава, че ПП5 се характеризира с  по-високи C:N и Cstock, сравнено с ПП3к. От тук, 

може да се заключи, че стопанисването на горските площи е довело до обогатяване и 

А) Б) 

Фигура 33. А) РСА - факторни тегла; Б) РСА - факторни променливи за ПП3к и ПП4 и 

ПП5 (Plot3k, Plot4 и Plot5) 
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повишаване на запасите на въглерод в почвите и до по-високи стойности на 

съотношението C:N, в сравнение с контролата. 

При третата група в компонент 1 (Dim1) са включени обемна плътност, почвена 

киселинност, съдържание на въглерод и азот. Компонент 1 се свързва положително с 

обемната плътност на почвата и почвената киселинност, и отрицателно със 

съдържанието на въглерод и азот (фиг. 34.А)). Във вторият компонент (Dim2) са 

включени въглеродния запас (Cstock), съотношението C:N и скелетното съдържание 

(Skeleton). Принципен компонент 2 корелира положително със скелетното съдържание и 

отрицателно с въглеродния запас и съотношението въглерод:азот. 

 

 

Трите площадки се разграничават ясно по компонент 1, като стопанисването като 

пасище и ливада при Plot7 и Plot8, оказва положително влияние върху съдържанието на 

орг. C и N в почвата от една страна и водят до намаляване на обемната плътност и 

почвената киселинност.  

По отношение на втория компонент трите площадки са почти изравнени, като  

ПП8 се характеризира с  баланс в полза на  C:N и Cstock, за разлика от ПП7, което е 

повлияно от скелетното съдържание на почвата повече, отколкото от земеползването.  

 

 

 

 

Фигура 34. А) РСА - факторни тегла; Б) РСА - факторни променливи за ПП6к и ПП7 и ПП8 

(Plot6к, Plot7 и Plot8) 
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6. Изводи 

Въз основа на извършения анализ на получените данни от експерименталните 

проучвания за изясняване на влиянието на типа земеползване, промените в 

земеползването и различното стопанисване върху акумулацията на въглерод в планински 

екосистеми от района на Средна Стара планина, могат да бъдат направени следните 

изводи: 

1.  Потвърждава се значимата роля и силното влияние на типа земеползване, 

растителния вид и стопанисването върху основните почвени характеристики, 

акумулацията на въглерод и качествения състав на хумуса в изследваните планински 

екосистеми от района на Средна Стара планина. 

2.  Установяват се различия в степента на вкисляване при почвите, в зависимост от 

типа земеползване и типа растително покритие, за високопланинския район на 

Средна Стара планина, м. Беклемето. Отчита се, че почвите под горско-дървесна 

растителност се отличават с по-висока обща киселинност. Доказва се, че наличието 

на тревно растително покритие води до намаляване на степента на вкисляване на 

почвата. 

3.  Сравнителният анализ на типовете земеползване в изследвания планински район 

потвърждава, че горския тип земеползване се характеризира с висок потенциал за 

акумулация на въглерод в компонентите на ниво екосистема. Основни депа при 

горския тип земеползване се явяват на първо място надземната дървесна биомаса, 

следвана от почвата.  

4.  Планинските пасища и ливадите, отнесени към тревния тип земеползване, имат 

значително по-нисък запас на въглерод на ниво екосистема, в сравнение с горите, 

като основен резервоар на въглерод в тях се явява почвената система (>90%). С най-

висок почвен въглероден запас се отличават Umbrisols под тревна растителност в 

планинското пасище ПП1. 

5.  Отчитат се различия в качествения състав на хумуса при горския и тревен тип на 

земеползване, изразени в превес на хуминовите над фулвокиселините при горските 

екосистеми в повърхностния почвен слой. При горския тип земеползване се 

установява особеност на хумуса в почвите под смърчовите насаждения, спрямо 

буковите – наличие на свързани (с Са2+) хуминови киселини. Това потвърждава 

влиянието на дървесния вид върху качествения състав на почвения хумус. 
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6.  Установено е, че изследваните почви се характеризират с типичен горски кисел 

хумус от тип mull (C:N≈10) и moder (C:N=15:25). Доказано е, че процесите на 

разлагане, трансформация на органичната материя (МГП) и обогатеност с азот в 

почвата са по-високи под букова растителност и ниски и много ниски под смърчова 

и тревна растителност. 

7.  Установено е високо съдържание на „свободните, т.е. свързани с R2O2, хуминови 

киселини, с което се доказва високата свързаност на органичната с минералната част 

на почвата.  

8.  Установено е високо съдържание на хумин, с което се доказва наличието на 

неразтворими органични вещества и преди всичко восъци и смоли. 

9.  Промяната в земеползването, изразена от превръщането на пасище в гора, 45 

години след провеждане на залесителните дейности за оптимизиране на горната 

граница на гората в Средна Стара планина, е довело до промени в изследваните 

почвени характеристики, но отчетената тенденция на спад на въглеродния запас в 

почвата  е незначима. 

10.  Промените в земеползването от тип тревна екосистема към горска във 

високопланински райони, са свързани с намаляване на съдържанието на органичен 

въглерод и общ азот, вкисляване и спад в общия запас на почвеното органично 

вещество в повърхностните 0-30 cm на минералната почва, което обаче, на 

екосистемно ниво, е компенсирано от натрупването на въглерод в мъртвата горска 

постилка и в надземната дървесна биомаса. В този контекст резултатите получени 

от изследването на ефекта от създаването на горски култури за оптимизиране на 

горната граница на гората, демонстрират положителния характер на тази дейност от 

гледна точка смекчаване на климатичните промени чрез акумулация на въглерод в 

природни екосистеми на локално и регионално нива. 

11.  Диагностицирани са изменения в количествените и качествени характеристики на 

почвения хумус след промяна в земеползването от тревно в горско в зоната на горна 

граница на гората. Промените се отчитат в количествата на хуминовите и 

фулвокиселините и на неразтворимия остатък – хумин. Те са резултат от 

изменението в характера на органичните вещества, попадащи в почвата при 

разграждането на мъртвата горска постилка и в кореновия отпад, следствие от 

промяната в земеползването. Подобен ефект в повърхностните 0-15 cm на почвите 
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се наблюдава и няколко десетилетия след конверсия на естествени букови гори в 

иглолистни.  

12.  Установява се, че създаването на иглолистни култури в района на Средна Стара 

планина върху типични букови месторастения, повлиява положително 

акумулацията на въглерод в отделните компоненти на сравняваните екосистеми от 

горски тип земеползване.  Анализът на резултатите за запас на въглерод по 

компоненти на екосистемите, показва ясен превес при смърчовите култури спрямо 

естествените букови гори в района. Това индикира наличието на потенциал на 

създадените иглолистни култури в изследвания район за секвестиране на въглерод.  

13.  Установява се, че проведените горскостопански мероприятия в изследваните 

естествени букови екосистеми под формата на тип отгледни сечи, 15 години след 

реализацията им, не е довело до изменения в основните характеристики на 

почвената компонента и във функцията на почвата като акумулатор на въглерод. От 

друга  страна, в иглолистната култура след провеждане на отгледни мероприятия, се 

отчита слаба положителна тенденция в акумулацията на въглерод в почвата и ясно 

изразена такава по отношение на надземната биомаса.  

14.  Интензивното стопанисване на пасищата и ливадите в тревния тип земеползване 

стимулира формирането на подземна коренова биомаса в повърхностните 0-10 cm  

на почвите и води до значително увеличаване на въглеродните запаси в нея. 

Интензивното ползване при тревните екосистеми в проучения планински район 

обаче, е довело до намаляване стойностите на рН на почвата, т.е. вкисляване, което 

от своя страна може да повлияе биодостъпността на хранителните елементи и 

процесите на акумулирането им.  

15.  Установява се, че интензивната форма на стопанисване в изследваните тревни 

екосистеми не оказва значително влияние върху качествения състав на почвения 

хумус. 
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7. Приноси 

Научни 

1.  Получена и анализирана е нова и актуална информация за влиянието на 

промените в земеползването върху акумулацията на въглерод в компоненти на 

екосистеми в планински райони и за качествения състав на почвения хумус в тях, 

базирана на оригинални експериментални данни. 

2.  Получени са нови данни и информация за надземните органогенни хоризонти 

(слоеве) на почвите формирани под влиянието на тревна и горска растителност от 

среднопланинския хипсометричен и лесорастителен пояс (1000 – 1600 m н.в.) на 

Средна Стара планина. 

3.  Потвърждава се необходимостта от съблюдаване на умерено и балансирано 

ползване при стопанисване на пасища и ливади в планински райони за стимулиране 

на процесите на натрупване на въглерод в почвената компонента и тревния чим. От 

своя страна, провеждането на отгледни сечи в горските насаждения оказва слаб 

ефект както върху качествените, така и върху количествените характеристики на 

почвеното органично вещество и процесите на хумификация в горската почва. 

 

Научно-приложни 

1.   Извършените експериментални анализи,  относно  влиянието на типа 

земеползване върху количеството съхранен въглерод в различни компоненти на 

планинските екосистеми – почва, чим/горска постилка, надземна биомаса на 

локално ниво, директно подпомагат допълването на информацията и базата данни, 

свързана с нуждите на националната инвентаризация на парникови газове в сектор 

Земеползване, промени в земеползването и горско стопанство (ЗПЗГС).  

2.  Получените  резултати от проучването  на  ефекта от стопанисването в планински 

райони при различните  типове ползване на земите – горско, пасищно, ливадно, 

върху акумулацията на въглерод, допринасят за допълване на знанията по тази 

тематика.  

3.  Изясняването на ефекта от прилагането на различни горско-стопански практики, 

през целия жизнен цикъл на насажденията, налага необходимостта от продължаване 

и допълване на този вид изследвания на национално ниво.  
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Summary 

Forest ecosystems in Bulgaria are mainly located in the mountainous regions of the 

country. These ecosystems provide essential ecosystem services. Carbon accumulation is a 

prime function of mountain forest ecosystems, which is sensitive to changes. The components 

of mountain ecosystems – the essential carbon pools - are aboveground biomass, dead organic 

matter (including forest floor, dead wood and turf/sward), soil and underground biomass. The 

efficiency of the carbon accumulation process in the main ecosystem pools depends to a large 

extent on the planned forestry practices. 

The aim of the present study is to investigate the impact of land use, land use change 

and different management on carbon accumulation in essential carbon pools of the mountain 

ecosystems in the region of Central Stara Planina mountain. 

To achieve this goal in 2013, 8 / eight / experimental sample plots were selected, which 

are representative of the region and assured with data. Established methods for sampling and 

analysis of collected samples from the main components of ecosystems are applied. Through 

laboratory analysis and calculations, the main characteristics of the studied ecosystem 

components are determined in order to obtain reliable and relevant information for discussing 

the issues pointed in this thesis, in its scientific completeness. 

As a result of the current scientific research, contemporary and recent information on 

the impact of changes in land use and forest management on carbon accumulation in principal 

components of mountain ecosystems and on the qualitative and quantitative composition of soil 

humus based on original experimental data. Relevant data have been obtained for the above-

ground organogenic horizons (layers) of the soils, formed under the influence of different 

vegetation from the middle mountain hypsometric and forest vegetation belt (1000 - 1600 m 

above sea level) of the Central Stara Planina. It has been confirmed that thinning activities in 

different forests has a weak effect on both – carbon accumulation and the qualitative and 

quantitative characteristics of the soil organic matter in the forest soil. The need to observe 

moderate and balanced management of pastures and meadows in mountainous areas to 

stimulate the processes of carbon accumulation in the soil component and turf has been 

emphasized. 


