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ХАБИЛИТАЦИОННА РАЗШИРЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на гл. ас. д-р  Ваня Георгиева Качова 

 

 представена за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ 

 

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРСКИ ПОЧВИ 

И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПОДОБРЯВАНЕ 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА ВЪПРОСА 

През годините нашата работа в областта на горското почвознание се съсредоточи в 

следните основни направления: основна характеристика на почвите под дървесна 

растителност; характеристика на горски почви повлияни от антропогенна дейност и 

търсене на пътища за подобряване качеството на горските почви и на техногенните 

субстрати използвани за зелесителни дейности.  Тази дългогодишна научна работа се 

повлия от основните необходимости, стоящи за решаване при разглеждане състоянието на 

горските почви. 

 

1.1. Основни характеристики на горски почви 

Почвите са природен компонент, ценен ресурс и национално богатство. Важно 

звено и главна съставна част на екосистемите, тази многокомпонентна и комплексна 

система е жизнена среда за развитие на растенията и много живи организми, а така също и 

депо, филтър и трансформатор на много химични вещества. Почвите са онзи важен 

фактор, от който зависи и доброто развитие на дървесната растителност, нейната 

производителност  и нормално функциониране (Ilinkin et al., 2018). Индустриалната 

активност и строителните работи, транспортът, агрохимичните, лесовъдски и стопански 

практики в някои случаи могат да увредят почвата и да имат негативен ефект върху 

нейното състояние (Pouyat et al., 2002; Petrova et al., 2007). Ето защо почвата е обект на 

много защитни политики и на сериозни научни проучвания.   

Почвената характеристика е от значение за провеждане на устойчиво управление 

на териториите. За оценка на лесорастителните условия при изследването на горските 
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почви се определят киселинност, сорбционен капацитет, хумус, азот, механичен и 

фракционен състав на почвите. За оценка на на наличието на замърсяване се определят 

общите количества на макро- и микроелементи в почвата, като се отчитат и отклоненията 

в нивата. Съществен принос е и определяне на количеството на различните форми на 

съществуване в почвата на замърсителите, и по-специално на техните „бионалични“ 

(подвижните форми), тези които са достъпни за растенията. Като част от горската 

екосистема при определяне статуса на горските почви се изследва и мъртвата горска 

постилка (МГП), от която в почвата постъпват по-голяма част елементи, включително 

хранителни елементи или замърсители. 

И като най-важна характеристика на горските почви се определя активната 

киселинност на почвения разтвор (pH). Той е онзи важен фактор, от който зависи 

равновесието на всички почвени химични процеси и достъпността на химичните елементи 

за дървесните растения.    Киселинният статус на почвата  е онова основно свойство, което 

в голяма степен предопределя по кой път преобладаващо ще се предвижи определен 

елемент в почвата, къде ще се адсорбира и в кой процес ще участва. Именно почвената 

киселинност е тази, която управлява химичните състояния на много от макро- и 

микроелементите, както и равновесията между отделните им химични форми (Ганев, 

1990). От тук вече се определя и тяхната мобилизация или имобилизация и съответно 

достъпността им за растенията и микроорганизмите. Така например при ниско pH (3-4.5) 

на почвата много от металите (голяма част от които по своя химичен характер са 

амфотерни елементи – Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, Fe и др.) се намират в йонно състояние (Арсова, 

1981), като по този начин стават достъпни за растенията, коита могат да ги усваят и в 

твърде големи количества с всички неблагоприятни последици от това. Метаболизма се 

затруднява и от изискващите се допълнителни количества органични киселини за 

неутрализация на постъпващите големи количества бази, което изразходва и 

допълнителни количества въглехидрати, а това води до физиологично отслабване на 

растението (Ганев, 1990). При ниски pH-стойности в състава на обменните (усвоими) 

катиони могат да участват и такива с непосредствено токсично действие. Например, в 

киселите горски почви, като като обменен катион се включва и Al3+  (Грозева, 1983). 

Именно въпросът за алуминиевата токсичност е в основата на една от хипотезите за 

загиването на горите. Според Janki & Jоnes (1991) причината за пожълтяването и за 
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обезлистването на горите е в резултат на липса на бази, преди всичко Mg, и присъствие на 

обменен Al, като следствие в почвите.  

     При по-високи стойности на pH (7.5-9.5) на почвите, се извършва хидроокисно 

утаяване на базите, вследствие на което те ще присъстват като обменни форми в твърде 

ниски концентрации. В резултат растенията изпитват недостиг на бази, които не са в 

състояние оптимално да неутрализират образуващите се при метаболизма органични 

киселини, което на свой ред задържа фотосинтезата на въглехидрати, по-нататъшното 

аминиране на органичните киселини и белтъчния синтез, с неблагоприятни последици за 

растежа. Следователно, киселинно-основното състояние на почвената система при 

постъпване в нея на различните макро- и микроелементи определя в голяма степен 

излишното, оптималното или недостатъчното поглъщане на тези елементи от дървесните 

растенията и изясняването на това състояние е основното, което се определя при направа 

на качествена характеристика на горските почви. 

     На свой ред киселинността на почвата при определени концентрации на попадналите в 

нея екзогенни вещества се определя от действието на адсорбционните комплекси, 

формирани върху повърхността на почвените. Почвата е реакционна система с най-голям 

капацитет на поглъщане и от съществена важност за установяване на йонните равновесия 

в нея е силата на почвения катионно-обменен капацитет или тъй нареченият сорбционнен 

капацитет на почвата (СЕС или Т8.2). Тази величина представлява сумата на всички 

обменно-адсорбирани катийони върху отрицателните повърхности на почвените колоиди. 

Тези отрицателни заряди са постоянни заряди, образувани в резултат на изоморфни 

замествания в структурата на глинестите минерали (ТСА – катионообменен капацитет 

върху силнокиселинни позиции), и други pH зависими заряди, формирани в крайните 

вериги, където има функционални групи със свързан хидроксилен анион, който може да се 

отделя в зависимост oт pH стойността (ТА – катионообменен капацитет върху 

слабокиселинни позиции) (Ганев, 1990). Именно определянето на СЕС дава възможност 

да се характеризира и киселинно-основното равновесие в почвата (Ганев, 1992; Арсова и 

Йорова, 1996). Например, установено е промяна на СЕС на техногенни почви в страната с 

тенденция към вкисляване (Малинова, 1998). Т8,2 на почвата и по-скоро делът на 

постоянните отрицателни заряди, формирани в резултат на неизоморфни замествания на 

катиони в глинестите минерали, е мярка и за наличната глинеста минералология (Ганев, 
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1992). По този начин се характеризират почвите и се преценява тяхната пригодност за 

агробиологични цели. Тъй като в общия дял на Т8.2  влизат, както обменни бази, така и 

киселинните съставки на обменните катиони (Аl3+ , обм. H+), то нарастването на сумата от 

обменни бази (която се дава с величината V- степен на наситеност на почвата с бази) 

показва, че в почвата протичат процеси на алкализация, т.е. нарастване на pH. Обратно, 

при намаляване стойностите на V в почвата протичат процеси на вкисляване. Разбира се, 

тези процеси между pH,  Т8.2,  V, имат различен ход  при различните горски почви и 

различните глинести минерали. Познаването на тези величини е от съществено 

практическо значение за правилната организация на мерките, които се вземат при 

подпомагане на оптималното хармонично хранене на дървесните растенията и за 

избягване на недопустими излишъци от микроелементи. Това може да стане чрез 

управление на киселинно-неутрализационните процеси в почвата, като прибавяне на 

варовик например. 

Освен източник на хранителни вещества, почвите са едновременно уловител и 

източник на големи количества въглерод. Ето защо друг важен показател при 

изследването на горските почви е определянето на количиството общ С и на орг. С в тях. 

Изчислено е, че почвите на страните от ЕС съдържат около 75 млрд. тона въглерод, като в 

зависимост от вида на земеползването и земното покритие (обработваеми земи, пасища и 

естествени ливади, гори и трайни насаждения) в почвите на ЕС годишно се акумулират 

между 1 и 100 млн. тона въглерод (ЕЕА greenhouse gas – data viewer). Следователно, 

научните изследвания са категорични, че почвите представляват важен елемент в 

кръговрата на въглерода, като задържат големи количества от този химичен елемент и  по 

този начин намаляват концентрацията на неговите съединения (и най-вече CO2) в 

атмосферата. Натрупването на въглерод в почвата зависи от типа земеползване (Filcheva et 

al., 2014),  като в горските почви въглерода се локализира при разлагане и минерализация 

на растителните останки и МГП (Жиянски и др., 2014).  С деградацията на почвите обаче, 

съдържанието на органичен въглерод в горската почвата намалява и се освобождава 

обратно в атмосферата (Doncheva-Boneva et al., 2013) . Ето защо, свързано и с прилагането 

на европейски политики за борба с климатичните промени е важно определянето на 

баланса на въглерода в горската екосистема и на горската почва, като елемент от нея 

(Zhiyanski et al., 2015; Vanguelova et al., 2016). В България в областа на почвения 
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органичен въглерод са работили плеяда учени, като съществува и Българско дружество по 

хумусни вещества, което развива редица дейности. Правени са и редица обобщения и 

ревюта за съдържание на въглерод в почвата (Филчева, 2007; 2014; Dimitrov et al., 2014). 

При определянето на на органично вещество в  горските почви важен е и въпросът 

за неговия състав, което представлява на практика определянето на количеството на 

хуминовите и на фулвокиселините, както и на тяхното съотношение (Орлов, 1985; 

Filcheva et al., 2014). Хуминовите киселини, представляват онази стабилна част от 

органичната материя, неразтворима в силни киселини, която придава стабилност и 

„зрялост“ на хумуса в почвата. Напротив, фулво-киселините са по-мобилни и 

късоверижни и тяхното участие в състава на хумуса му придава по-висока лабилност и 

нестабилност. 

От съществено значение за горското почвознание е и определянето на 

съдържанието на  азот в горските почви. Азота е онзи важен елемент, с най-голяма 

необходимост за развитието на дървесните растения, определящ техния хранителен 

режим. Неутралната и слабо алкалната реакция на почвата е оптимална и благоприятства 

за протичане на процесите на нитрификация в почвата (Донов, 1993), с което се увеличава 

азотната усвоимост от дървесните растения.  

Съществен е и въпросът за отношението на въглерода към количеството на общия 

азот в почвата  (С:N), което  отразява степента на разложеност на органичните остатъци в 

почвата, като същевременно показва и  нивото на обогатеност на органичното вещество с 

азот (Донов и др., 1974). Ето защо отношението служи за изясняване на процесите на 

разлагане на органичната материя в горската почва, като  е показател, чрез който се отчита 

скоростта на трансформация на тази материя. Колкото е по-тясно това отношение (по-

ниски са стойностите), толкова по-бързо се извършват процесите на минерализация в 

почвата. 

Физико-химичната характеристика на почвите дава възможност да се 

характеризира плодородието на почвата, буферната ѝ способност, замърсявания, 

капацитет на поглъщане на хранителни вещества и др. Важен показател е механичния 

състав, или определяне на количеството на минерални частици по определени размери.  

От механичния съства зависят редица свойства на почвата, нейната буферност и 
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устойчивост на замърсяване. По-глинестите почви, тези с по-тежък механичен състав и 

по-високо съдържание на иловата фракция имат по-висок сорбционен капацитет и се 

отличават с по-висока буферност по отношение на замърсителите. Почвите с по-лек 

механичен състав, по-скелетните, тези с голямо участие на грубите механични фракции 

имат по-нисък сорбционен капацитет, не задържат здраво тежки метали от почвения 

разтвор и проявяват по-ниска буферираща способност. Ето защо този признак също е 

определян при нашите изследвания на горски почви. 

Почвената микрофлора също представлява съществен компонент от горската 

екосистема. Тя играе ключова роля в цикъла на обмен на хранителни вещества и от нея до 

голяма степен зависи плодородието и продуктивността на горските почви. Добрата 

лесовъдска практика изисква оценка на микробиологичните свойства на почвите, които се 

приемат като едни от най-чувствителните индикатори за климатичните, абиотични и 

биотични промени в горските месторастения. Измененията в еколагичните фактори на 

средата, като  например деградация, ерозия или замърсяване на почвата, води до 

изменения в микробиологичната ú активност и директно повлиява стабилността на 

екосистемата (Bijayalaxmi and Yadava, 2006). Микробиологичната активност зависи в 

горските почви и от замърсяването на почвата (Миланов и Желязков, 1985), както и от 

провеждането на различни лесовъдски мероприятия (Pаnder and Tadros, 2002). Ето защо 

познаването на микробиологичните процеси в горската почва е необходимо условие за 

оценка на нейния здравен статус и на нейното потенциално и ефективна плодородие. 

 

1.2. Характеристика на почви повлияни от антропогенна дейност 

Човешката дейност от хилядолетия въздейства върху почвите и повлиява техните 

характеристики. Особена засилената индустриална актиност и технологичното развитие 

през последното столетие води до формирането на друг клас почви, чийто основен 

почвообразуващ фактор е антропогенния фактор, и това са антропогенните почви 

(Генчева, 2000). Антропогенният фактор се изявява във формирането на специфични 

особености, локализиращи се основно в повърхностните слоеве, като замърсявания, загуба 

на органично вещество и биоразнообразие, уплътняване, засоляване и др. По доброто 

разбиране на свойствата, функциите и развитието на антропогенно-повлияните почви е от 
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изключителна важност за тяхното по-добро стопанисване и ползване и е 

предизвикателство пред горско-стопанската наука и устойчивото управление на горските 

екосистеми (Petrova et al.,2007). 

Важен тип от антропогенните почви са урбанизираните, които се формират в 

големите градове, със струпване на големи маси от хора, автомобилен трафик,строителни 

и стопански дейности. Специфичните им особености са свързани с изменение на 

почвената киселинност, промяна в сорбционния капацитет, обогатяване с органично 

вещество при по-високо съдържание на нехидролизуем въглерод, по-нисък воден 

капацитет, по-високо уплътняване, замърсяване с тежки метали (Генчева, 1995). В по-

слаба степен тези характеристики се наблюдават и в почви под компактна дървесна 

растителност в алеи, паркове и лесопаркове на териториите на градовете. Такива градски 

почви под дървесна растителност са обект на изследване от редица автори и в нашата 

страна (Генчева, 1995; Мънкова, 1989; Дончева, 1987; Плугчиева, 1989; Генчева, Мънкова, 

2001; Петков и др., 2010; Жиянски и др., 2011). Предвид факта, че градските паркове са 

основен рекреационен център, където се струпват сезонно големи групи хора, 

проучванията върху тези специфични екосистеми имат съществено социално-

икономическо и екологично значение. Още повече, че режимът на ползване на парковите 

зони повлиява до голяма степен почвените характеристики. Ето защо, нашата работа се 

съсредоточи основно в изследването на тези почви от големите лесопаркове главно в гр. 

София и гр. Сандански, като голям сезонен курортен център. 

Основна екологична характеристика на типа урбанизирани почви са 

замърсяванията от различен вид, тип и емисионен интензитет. В зависимост от 

концентрацията на хора, строителни, транспортни и производствени мощности, степента 

на замърсяване, разбира се е различна, както за отделните градове, така и между 

периферните райони и градските центрове. Ето защо нашите изследвания са базирани на 

изследване на почви под дървесна растителност по градиенд на намаляване на 

урбанизационното натоварване от центъра на града към периферията и околните райони.  

От замърсяванията, подчертана особеност на урбанизираните почви е наличието на 

повърхностен слой, обогатен с тежки метали (Kabata Pendias and Pendias, 1992; Stroganova 

et al., 1998). Тази повишена концентрация на тежки метали в топ-почвата може да повлияе 

негативно почвената биота и растителното биоразнообразие. Създават се условия за 
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нарушения в минералното хранене, за метаболитни и физиологични изменения в зелените 

растения. В публичните места, каквито са парковете и обществените градини, 

замърсяването на почвите с тежки метали може да окаже и значителен токсичен ефект 

върху човешкото здраве, при вдишване на прах или при директен контакт (Ferguson, 

1999). Това обуславя нарастването на научните изследвания върху съдържанието на тежки 

метали в почвите от парковете и лесопарковете на редица големи градове по света (Shao-

Lian et al., 1989; Ghrolopoulos et al., 1997), както и за нашата страна (Братанова-Дончева, 

1988).  

Определянето на общото съдържание на тежките метали се използва при 

идентификация и общо описание на замърсяването на почвите, но за изучаване на техният 

токсичен ефект и поведението им в почвата се разглеждат отделните техни съединения и 

разпределение в различните почвени компоненти, т.е. определят се техните форми на 

съществуване в почвата. Приема се, че химичните форми под които съществуват тежките 

метали в почвата определят тяхната мобилност и бионаличност, а от тук и силата на 

токсичното им действие (Хайнц и Райхард, 2000; Lu et al., 2003). Ние, в нашата работа сме 

използвали методът на Кузнецов и Шимко (1990), като сме използвали и други 

екстрагенти, като например NH4OAc за определяне на мобилни (бионалични) форми на 

тежки метали в урбанизираните почви под горски насаждения. Анализът от 

последователната екстракция на тежки метали (Cu, Zn, Pb, Cd) и оценка на техните форми 

на съществуване в почвата допринесе съществено за изясняване на тяхното поведение в 

почвата и износа им от дърветата.  

Тежки метали се натрупват и в мъртвата горска постилка в урбанизираните 

територии. Това може да доведе до отслабване на динамиката на нейното разграждане 

(Грозева и др., 1986), както и до функционални смущения в дървесните растения 

(Мънкова, 1989; Йорова и др., 1997). Ето защо, в нашите изследвания сме правили 

изследвания и на тази част от горската екосистема. 

Проблем в България за дървесната растителност са и нарушените от добивната 

промишленост земи (Petrova,  2009). Добивната и минната дейност е свързана с 

разрушаване на естественото почвено покритие, транспортиране и депозиране на почвите. 

Възстановяването на техните екологични характеристики и възобновяването на добрата 

растежна среда е важен и „горещ“ въпрос, стоящ пред учените от десетилетия (Генчева, 
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Желева, 1984; Банов и др. 1989; Petrova et al., 2009; Динев и др. 2012; Atanassova et al., 

2018).  Всеобщо е мнението, че най-добрият, евтин и ефикасен метод е фиторемедиацията 

(Deng et al., 2020). При този метод от съществена важност е вида на растителността: гора, 

ливадна растителност или селскостопански растения (Banov, Marinova, 2016.). Особено 

индикативно е влиянието на спецификата на горско - дървсния вид върху съдържанието и 

състава на почвеното органично вещество (Sokolovska et al., 2014). Органичното вещество, 

а също и pH, общ C и общ N в тези субстрати се повлиявя от растителния вид (Zhiyanski et 

al, 2008).  Ето защо изясняването на почвените свойства, най-вече относно особеностите 

на органично вещество в тези субстрати и то под различни горско-дървесни видове е 

съществен приност в научните познания за горскостопанската наука. У нас в Пернишкия 

минно-добивен район, като един от най-големите в страната са работили редица учени, 

свързано със състава на минните субстрати (Иванов, 2007; Sokolovska et al., 2014), 

съдържание и състав на почвеното органично вещество (Генчева, Филчева, 1995; Filcheva 

et al., 2000) и влияние на дървесния вид върху почвените субстрати (Генчева, Филчева, 

1995; Ilinkin, Dimitrova, 2019). От значение е да се види и влиянието на горско-дървесните 

видове върху хумусонатрупването и състава на хумуса и то при един по-дълъг период от 

време, тъй като възрастта на субстрата също е фактор влияещ върху 

почвообразувателните процеси (Иванов, 2007). Нашата работа работа се съсредоточи до 

голяма степен и за изясняване на тези въпроси в Пернишкия минно-добивен район и в 

района на бившият МК „Кремиковци“. 

 

1.3. Пътища за подобряване качеството на горските почви и на техногенни субстрати 

използвани за зелесителни дейности 

За подобряване на физичните, химични и други характеристики на горските почви, 

на деградирали и на замърсени земи, както и за увеличаване растежа и жизнеността на 

горско дървесните видове, за подсилване на тяхната устойчивост към стресовите условия 

на средата и в борбата с болести и вредители се използват торове и подобрители. Торенето 

може да подобри качествата на почвите, като например фосфатното съдържание и 

секвестирането на въглерод в нея (Bencheva, Atanassova, 2015; Marmo, 2008), растежа и 

производителността на горските насаждения (Baldi et al., 2014). Торенето на горско-

дървесните растения обаче, се използва слабо, основно в горските разсадници или в 
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урбанизирана среда – главно в обществените паркове и градини. Въпреки това, прето е 

мнението, че торенето оказва положителното влияние върху обмяната на веществата, 

растежа и развитието на дървесните растения (Донов и др., 1975). Важно е да се установи 

ефекта от торенето върху цялостното развитие на горските култури. Възникват редица 

въпроси като: Какво е най-доброто съотношение мужду елементите в тора, използвани в 

кобинацията; Какво е най-доброто време за торене; Какви са най-подходящите норми и 

др. Съществен е и въпроса за влиянието, което оказва торенето върху растежа по височина 

и дебелина на фиданките, или по-скоро как изменението на торовата норма или торовата 

комбинациия влиза в съответствие с изменението по височина и  диаметър на фиданките. 

В нашата страна са проучвани тези въпроси, главно с използването на минерални торове 

(Дакев, 1972;  Дакев, Банов,1975; Денев, 1977; Брощилов, 1986; Цанов, Брощилова, 1986; 

Желязков, Маркова, 1993).  Използването на органични торове и подобрители обаче, не се 

използва широко и въпросите свързани с това все още остават не-добре проучени и 

експериментално неизяснени. 

Могат до си използват и неконвенционални средства, като например утайки от 

пречиствателни станции. Към тази група се причисляват и утайките от пречиствателните 

станции на предприятия от целулозо-пререботвателната индустрия, каквито бяха 

използвани от нас за подобряване растежната среда при отглеждане на фиданки от 

различни горски култури. Подобни вещества биха могли да се използват и в бъдещи 

проучвания, тъй като тук има много неизяснени въпроси, като например: липса на 

информация за ползите от тяхното прилагане; за методите и техниките на влагането им в 

почвата или субстрата; за предпочитаните норми и подходящите периоди на влагане, 

както и за проблемите, които могат да възникнат. 

Друг начив за подобряване качеството на почвите при отглеждане на горски 

култури, на който съсредоточихме нашето внимание е агролесовъдството. 

Агролесовъдството са практики за устойчиво стопанисване на земите,чрез които си 

комбинират селскостопански и горски култури на един и същи парцел  (Mosquera-Losada 

et al., 2009). По този начин се постига разнообразяване на продукцията и намаляване на 

икономическия риск, съвместно с подобряване на биоразнообразието, по-доброто 

секвестиране на въглерода в екосистемата, в сравнение с монокултурите, постига се борба 

срущу опустиняването и загуба на почвено плодородие (Nair et al. 2009, Станчева и др. 
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2015). В България са идентифицирани редица проблеми (Маринов и др., 2003; Йовков и 

др., 2003), влияещи върху прилагането на агролесовъдството, като например липсата на 

цялостна стратегия и политика в това направление, липсата на цялостна оценка за 

въвеждане и разработка на „добри практики” и нови агролесовъдски технологии, както и 

липсата на облекчения и субсидии за собствениците и адекватно финансиране. В същото 

време са разработени цялостни теории и концепции относно възможностите на 

агролесовъдството, като наука и практика, и необходимостта от приложението му в 

България, като система за земеползване с икономически и екологични ползи за 

обществото (Пеев, 1989; Маринов и др., 2003; Станчева и др., 2007). Многогодишните 

дървесни растения благоприятстват разстежа на зеленчуковите култури и влияят 

положително върху средата (Nair et al, 2009; Pardon et al., 2017), но обратният ефект за 

влияние на селскостопанските растения върху дървесните растения, все още не е добре 

проучен. Това е една стара практика, която се прилага в първите години на отглеждане на 

фианките. Какви са ползите от тази практика за дървесните растения? Какви са 

предимствата от това комбиниране на дървесни растения и други компоненти на 

екосистемата? Безсъмнено, има такива ползи, защото растежа на земеделски култури в 

междуредията на фиданките е практика, която широко се е използвала в горските 

стопанства. За съжаление проучвания върху растежа на културите са ограничени в 

литературата (Hubert et al., 2018). Въпросите свързани с тяхната продуктивност, със 

създаването и стопанисването им са все ощ остават не добре изяснени. 

При нашите изследвания светлина се опитваме да хвърлим и по въпроса за 

влиянието на дървесната растителност при защита на почвите, особено при наличие на 

замърсявания. Дървесната растителност подобрява качеството на деградирали и 

замърсени земи и широко се използва при фиторемедиация на замърсени терени (Petrova, 

Petrov, 2011) В условията на интензивна индустриализация и активно техногенно 

въздействие залесяването с горски култури в засегнати от замърсяване обекти се оказва 

стабилна, трайна и ефтина възможност за рехабилитация на екосистемите, за подобряване 

на хигиенно-санитарните условия  и микроклимата на средата. Дървесната растителност 

успешно се прилага около пътищата и магистрали за намаляване замърсяването на 

почвите с тежки метали (Чулджиян, Петров, 1985). Чрез горската растителност се 

подобрява структурата и свойствата на почвата, а чрез опада и разлагането на МГП се 
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подобрява нейния хранителен статус (Sokolovska et al., 2001; Иванов и др, 2007). 

Лесобиологичната рукултивация се използва успешно и около редица промишлени 

предприятия (Донов и др, 1976; Генчева и Желева, 1984; Димитрова, 2005). Остават обаче, 

редица неизяснени проблеми, като начините и възможностите на дървесната растителност 

да подобрява качеството и сътоянието на почвите. 

 

1.4. Перспективи за изследване  

В заключение може да се каже, че пред колегията занимаващи се с изследване на 

почви под горски култури има широко поле за действие. Все още  стоят редица 

неразрешени въпроси пред изследователите, които сами по себе си са стимул в търсенето 

и намирането на решения. Особено важни са тези проучвания, които дават решения за 

практиката. Намирането на начини и технологии, които да подобряват растежа и 

производителността на културите, които да усилят тяхната жизненост и виталност, и в 

крайна сметка да повишат добива на дървесина и биомаса е от съществено значение за 

развитието на горското стопанство в България. Подобряването на почвената среда, като 

съществена необходимост за развитие на културите също е задача, която изисква  бъдещи 

проучвания, анализи и решения. Да се подобрят почвените условия означава да имаме 

жизнени култури, способни да преудолеят природните стресови фактори на средата и да 

се развиват по начин най-добър за лесовъдската практика. 
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2. ОСНОВНИ НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

2.1. Основни характеристики на горски почви 

• Получени са данни от физико-химичните изследвания на почвите под 

широколистна, иглолистна и тревна растителност в района на средна Стара 

планина – Беклемето. Почвите са характеризирани по сарбционни свойства и 

глинеста минералология. Направено е заключение, че има наличие на по-висока 

потенциална възможност за вкисляване на почвата под буковото насаждение, в 

сравнение с тези под смърчови насаждения и пасища.  (В 4.1). 

• Направена е микробиологична характеристика на смолница (Vertisols) след 

прилагане на торене с органичен тор „Сиаптон“ самостоятелно и в комбинация с 

приложение с минералния тор „Кристалон“ и друг органичния тор „Биохумус“. 

Торени са фиданки от Аcer platanoides L. Положително влияние има торенето 

върху хетеротрофните микроорганизми, актиномицетите и бактериите. 

Микроскопичните гъби са -слабо повлияни .  (В 4.1). 

 

2.2. Характеристика на почви повлияни от антропогенна дейност 

•  Изследвани са почви под дъбови насаждения в Софийски район за да се установят 

бионалични форми на тежки метали в тях, чрез използване на реагент NH4OAc. 

Амо-ацетатно екстрахируеми форми (мобилни форми) на тежки метали Cu, Zn, Pb 

and Cd при pH = 7 се извличат в по-големи количества, отколкото тези от 

естествените почви, използвани като контроли.  Ние препоръчваме използването на 
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NH4OAc като реагент при определяне “биологично активни” или “бионалични” 

форми на PTEs с антропогенен произход ( B. 4.3). 

• Потвърдена е ролята на дървесната растителност, като преграда за намаляване на 

разпространението и замърсяването на почвата с тежки метали емитирани от 

автомобилния транспорт. Дървесната растителност локализира тежките метали в 

почвата на по-малко разстояние от пътя в сравнение с ливадна растителност. 

Плътността на дърветата, тяхната дебелината и височината влияе върху нивото на 

замърсяване в почвата ( B. 4.4).  

• Направен е анализ на поведението на тежките метали (Cu, Zn, Pb, Cd)  в 

урбанизираните почви под дъбови екосистеми в гр.София. Установява се, че те се 

намират главно в остатъчната, не-екстрахируема фракция, не са налични за 

растенията и парковете могат успешно да се използват за рекреационни цели. 

Проведен е многофакторен анализ даващ сведения за произхода на изследваните 

тежки метали и е изведен ред на намаляване на тяхната мобилност в почвата. 

Установява се, че мобилните форми на Cu, Zn и Pb са с по-високи стойности в 

горните 0-5 см, докато за Cd те мигрират в дълбочина 0-20см. ( B. 4.6). 

 

2.3. Пътища за подобряване качеството на горските почви и на техногенни субстрати 

използвани за зелесителни дейности 

• Доказано е положителното действие върху растежа и натрупването на биомаса на 

два дървесни вида Quercus rubra L. и Pinus Nigra Arn. след едновременно внасяне 

на отпадъци от хартиената индустрия и торене (N-P-K в отношение 2-1-2) на 

техногенни субстрати от МК „Кремиковци“ Внасянето на подобрители и торенето 

подобрява растежните условия. Най-добър растеж показват фиданки от Quercus 

rubra L. за всички варианти на микс от хартиени отпадъци + торове, а също и само 

с торене. И двата дървесни вида Quercus rubra L. и Pinus Nigra Arn. показват добър 

потенциал за използване при фиторемедиация на замърсени терени   ( B. 4.2).  

• Направено е проучване относно устойчивостта на горски култури: Pinus nigra Arn., 

Quercus rubra L., Quercus sessiliflora Salisb по отношение замърсяването с тежки 

метали на естествени почви от околностите на МК „Кремиковци“. Препоръчва се 
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залесяване на тези терени с културите от червен дъб (Quercus rubra L), който е 

сравнително устойчив, с много добри показатели на растеж и с добра 

ентомологична ситуация. (В.4.7). 

• Потвърдена е положителнат роля на агролесовъдските практики, прилагани върху 

акациеви култури (Robinia pseudoacacia L.) в района на горско стопанство Сеслав - 

Кубрат. Таксационните показатели на акациевата култура са по-добри там, където е 

практикувано агролесовъдство в сравнение с контролата без практикувано 

агролесовъдство. Изтъкната е ролата на агролесовъдството за подобряване на 

почвената среда, която е с по-добра киселинност, съдържание на въглерод и азот и 

състав на органично вещество ( B. 4.8). 

• Потвърдена е положителната роля на агролесовъдтските практики за развитието на 

тополови култури Populus sp. по протежението на р. Дунав в близост до Козлодуй и 

Оряхово върху алувиални почви (Alluvial Fluvisols). Почвените запаси на въглерод 

и азот са по-високи в културите с прилагане на агролесовъдство в сравнение с 

контролите. Състава на хумуса показват по-високо съдържание на хуминови 

киселини от това на фулво киселините в културите. Потвърждава се извода, че 

агролесовъдството е добър метод за повишаване производителността на 

тополовите култури, прилагано в младата им възраст ( B. 4.9). 

• Потвърждава се отново извода, че агролесовъдството е добър метод за повишаване 

производителността на тополовите култури Populus sp., отглеждани по поречието 

на р. Дунав край гр. Видин. Производителността по отношение на тополите се 

подобрява. Подобряват се и почвените свойства, по отношение на съдържание на 

въглерод, азот и състав на хумуса. Отново препоръчваме  използването на 

агролесовъдство при отглеждане на  тополи  по поречието на р. Дунав ( B. 4.10). 
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