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СПРАВКА 

за по-съществени научни и научно-приложни приноси в трудове 

на гл. ас. д-р Ваня Георгиева Качова 

 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в професионално 

направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“ 

 

Почвите са особено ценен природен ресурс, който трябва да бъде защитаван и стопанисван 

по най-добрия начин, за да се запази почвеното плодородие дълговечно и за идните поколения. 

Това е задача, която стои във фокуса не само на политици, аграрни специалисти и земеделски 

стопани, но и на цялото общество. Горските почви, като среда за развитие на горско-дървесните 

растения, които снабдяват с  хранителни вещества, вода, въздух и топлина,  също се нуждаят от 

специални решения и защита. През последните десетилетия, те също са силно повлияни от 

глобалното затопляне и настъпващите климатични промени, от индустриалното замърсяване, от 

горските пожари и други природни бедствия и катаклизми. Запазването на техните качествени 

характеристики, недопускането на тяхната деградация и влошаване на здравословното им 

състояние също е проблем, който изисква научни решения и разработки. Анализ на състоянието, 

търсенето на пътища и технологии за подобряване на тяхното качество и плодородие са въпроси, 

които стоят пред научната общност. В частност почвите под горски култури, които са изкуствено 

създадени от човека насаждения също изискват внимание, анализ и защита със спецификите, 

които ги характеризират.  

В настоящия конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ са представени 27 

научни труда, свързани с проучване на механичните, химичните и биологични особености на 

горските почви, основно под горски култури, както и някои методи за подобряване на тяхното 

състояние. Извършена е оценка на замърсяването с тежки метали на почви от градската среда под 

лесопаркове, а също и на горски почви под горски насаждения от планинските райони, правен е 

анализ на техни основни характеристики, състав на органично вещество и микробиологични 

особености, изследвани са торове и подобрители за подобряване на тяхното качество, и е 

разглеждано и агролесовъдството, като метод за подобряване състоянието на почвите там, където 

се прилага.  

По-съществените научни и научно-приложни приноси са получени в следните основни 

направления: 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

I. Основна характеристика на горски почви 

 Направена е обща физична и химична характеристика на антропогенизирани и естествени 

почви от района на гр. Сандански. На базата на данните за механичния състав, с 

потенциално по-висока уязвимост на процеси на деструкция се характеризира 

антропогенизираната почва под насаждение от корков дъб на територията на парка. 

Изследваните почви от градския парк показват характерните особености на 

урбанизираните почви, а именно: те имат по-високо pH в повърхностния слой на почвата в 

сравнение с по-долулежащия слой. Отчита се висока пространствена вариабилност по 

отношение натрупването на органичен въглерод в повърхностните почвени слоеве при 

антропогенизираните почви. Органичното вещество при почвите от градския парк се 

хумифицира в по-ниска степен, в сравнение с контролите (Г 8.2). 

 Направена е обща характеристика на канелени горски почви от Лозен планина формирани 

под цер и под ливадна растителност. Типът земеползване оказва влияние върху 

акумулацията и трансформацията на органично вещество. Намерено е по-високо 

съдържание на орг. С (запас 2.53 ± 1.18 kg/m2) в почвите под ливадна растителност, в 

сравнение с тези под цера (запас 2.12 ± 1.20 kg/m2). Съотношението C/N в изследваните 

екосистеми отразява слаба акумулация на органично вещество. По отношение на 

киселинността е намерено средно кисела реакция на почвите (pH макс. = 5,45) под ливадна 

растителност, а на тези под цера - неутрална (pH макс. = 6,80) (Г 8.4). 

 

II. Проучвания върху сорбционните свойства на почвите под дървесна растителност 

 Направени са изследвания относно сорбционни свойства на горските почви под букови 

насаждения от Централен Балкан и Осогово. Общият обменен капацитет (T8.2) за почвите 

от Централен Балкан е в от 10.6 mol.kg-1 до 20.9 cmol.kg-1, а за тези от Осогово от 18.4 

cmol.kg-1 до 34.4 cmol.kg-1. Наситеността с бази  (BS) в  повърхностните хоризонти е 33.0 % 

и 75.0% от общия сорбционен капацитет. (Г 7.4).  

 Направени са изследвания относно сорбционните характеристики на почвите от Софийски 

район, повлияни от антропогенна дейност:  урбанизирани, полуорбанизилрани, естествени 

и техногенни. Почвите от урбанизираните части на района имат по-висока степен на 

наситеност с бази в повърхностните хоризонти и съответно по-ниско количество на обм. 

Н8,2 в сравнение с полуурбанизираните и планински части на района. За техногенните 

почви степента на наситеност с бази е най-висока, а също най-високи са и pH-стойностите. 
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При урбанизираните почви има алкализация на повърхностните хоризонти, докато в 

планинските и полуурбанизирани почви се наблюдава процес на вкисляване в 

повърхностната част на профила. Изтъква се, че това е и диагностична особеност на 

почвите от урбанизираните и съответно горски части на района. (Г 8.3). 

 Изследвани са почви от лесопарка на гр. Сандански – „Св Врач“, които се  характеризират 

с умерена колоидност в повърхностните слоеве (Т8,2 = 20 – 30 meq/100 g почва), докато тези 

от контролите извън урбанизационния център под естествени горски насаждения са с по-

високи стойности на общия катионообменен капацитет и се отнасят към средно 

колоидните почви. Киселинните процеси при изследваните почви протичат със средна 

интензивност, но те са по-силно изявени в естествените горски почви, където се отчитат 

по-високи стойности на обменния алуминий (Г 8.2). 

 

III. Микробиологична характеристика на горски почви  

 Сред изследваните почви под дъбови екосистеми от Софийски район най-висока 

биогенност има в почвите с най-голяма гъстота на растителната покривка, при съответно 

най-голямо покритие с тревна растителност (90% в Белeдие хан). Гъстотата на 

растителната покривка при изследваните горски почви е и компонента,  повлияващ най-

силно почвената микрофлора. Общо, за почвите с дъбови гори в района се установява най-

високо ниво за хетеротрофните микроорганизми от общото количество микроорганизми. 

Метаболитният коефициент представен, като съотношение между базалното и субстратно-

индуцираното дишане на почвените микроорганизми е от 0.20 до 0.44. (Г 7.2). 

 Почвите от урбанизираните паркове на Сандански се характеризират с по-висока биогенна 

и биологична активност в сравнение с почвите от урбанизираните паркове на София. 

Метаболитният коефициент представен е от 0.18 до 0.45. Климатичните условия и 

плътността на дървостоя са главните фактори с най-високо влияние върху размера на 

почвените микробиологични съобщества (Г 7.3). 

 

IV. Характеристика на почви повлияни от антропогенна дейност – урбанизирани и 

техногенни от индустриални и минни райони  

 Установено е изменение на  физичните и химични характеристики на почви от 

урбанизирани територии под дъбови насаждения в Софийски район. Данните показват 

изменения в киселинно-основното равновесие. Установява се по-високи стойности на pH в 
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повърхностните слоеви в сравнение с по-долу лежащите. Това показва протичане на 

процес на алкализация на почвите повлияни от антропогенна дейност - урбанизираните 

почви. Установява се по-слабо участие на органичните колоиди във формирането на общия 

сорбционен капацитет при урбанизираните почви в сравнение с тези при естествени 

условия.  (Г 8.5).  

 Направени са основни изводи за специфичните особености на урбанизираните почви 

базирани на информацията от литературни източници и подкрепени с наши 

експериментални данни: замърсяване с тежки метали; изменения в киселинно-основното 

равновесие с тенденция към алкализация; изменения в хумусния състав; обогатяване с 

органично вещество, при по-високо съдържание на въглерод свързан в араматни структури 

в сравнение с алкилно свързания; изменения в сорбционния капацитет в повечето случаи 

свързано с по-високо степен на наситеност с обменни бази; изменения във физико-

химичните свойства; по-нисък воден капацитет и по-високо уплътняване при по-ниска 

диференциация на ила; наличие на прах и материали от градско строителство и съответно 

изменение на матерните елементи; измамения в микробиологичните свойства.(Г 8.6).  

 Направено е изследване относно разпределението и източниците на тежки метали в почви 

под въздействие на различен тип антропогенна дейност – урбанизирани почви, почви от 

район на металургична дейност и почви под утайки от ПСОВ. Посредством прилагане на 

химичен (изследване на общи и мобилни форми), почвено-генетичен (по дълбочина на 

почвения профил) и статистически подход е показано, че различните тежки метали могат 

да имат различен произход в повърхностните хоризонти и в по-дълбоките почвени 

хоризонти, което потвърждава или изключва влиянието на антропогенния фактор и 

изтъква влиянието на педогенния или литогенния фактор. Установено е, че в антропогенно 

повлияните почви от Софийския район елементите Cu и Zn могат да бъдат от антропогенен 

и педогенен произход, Pb и Сd са основно от антропогенен, a Fe, Cr, Ni и Co – от 

лито(педо)генен произход. Елементът Мn има двойнствен - биопедогенен и антропогенен 

произход (Г 8.7).  

 Извършена е оценка на състоянието на почви (черен бор Pinus nigra Arn.) 30 г. след 

провеждане на биологичната рекултивация на табани от МК „Кремиковци“ край с. 

Локорско. Направените изследвания показват, че вследствие на залесяването е започнал 

почвообразователен процес. Формиралата се почва има слабо кисела реакция на 

повърхността. Тя е наситена и сравнително добре запасена с органични вещества. (Г 7.1). 

 Изследвани са табани от Байкушева махала в Перник, в близост до рудник „М. Толбухин“,  

под три дървесни вида: черен бор /Pinus nigra Arn./, бреза /Betulla alba/ и ясен /Fraxinus 
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pennsylvanica/, след проведена преди 45г. рекултивация. Проведените изследвания 

показват, че процесите на хумусообаразуване и хумусонатрупване протичат 

диференцирано под различните дървесни видове. Най-голямо количество от орг. С се 

натрупва под Fraxinus pennsylvanica. Въпреки че, под това насаждение е най-ниска 

степента на хумификация, то в субстрата под него се натрупват достатъчно количества от 

по-стабилните хулво-киселини, които превъзхождат значително по-мобилните фулво-

киселини. Под иглолистното насаждение от Pinus nigra Arn, въпреки че степента на 

хумификация е най-висока, това е свързано и с образуването на най-големи количества от 

фулво-киселини, и съответно с по-лабилен състав на ново-образувания хумус в субстрата. 

(Г 7.9). 

 Изследвани са физични и химични свойства на почви и субстрати от Пернишкия 

въгледобивен район, естествени и рекултивирани, и се установява че те се различават по 

произход на съставните материали, както и по химичните и физико-химичните си 

характеристики, което предопределя различена буферна способност при външни 

източници на влияние. Съдържанието на органичното вещество в рекултивираните табани 

свидетелства за проява на елементарни процеси на почвообразуване, свързани с 

хумусообразуване и хумусонатрупване основно в повърхностните слоеве. Прави се извода, 

че високата степен на наситеност с бази и преобладаването на обменен калций определят 

благоприятен физико-химичен статус на рекултивираните табани. (Г 8.8). 

 

V. Характеристика на почви от крайречни гори.   

 Направена е характеристика на почви (Alluvial Fluvisols)  от островите на река Дунав – 

Айдемир и Ветрен. Установява се, че могат да се разграничават  две групи почви. Ново-

образувани почви от перифериата на островите, тези най-близо до водите на реката, които 

се отличават с по-лек механичен състав и по-слабо участие на глинестата фракция в 

текстурата на почвата, както и с по-ниско съдържание на органичен въглерод, с фулватен 

тип хумус, и най-голям превес на фулво-киселините над участието на хуминовите 

киселини. Втори тип са почвите от вътрешността на островите, тези в които 

почвообразувателния процес е по-напреднал, които имат по-тежък механичен състав, 

отличават се с по-голяма количество на хумуса с хуматно-фулватен тип. Общо, обаче в 

състава на хумуса на всички почви от островите фулво-киселините преобладават над 

хуминовите киселини. Установява се нестабилност и по-голяма лабилност на органичната 

материя в почвите от островите (Г 7.8). 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

VI. Използване на торове и подобрители за подобряване на почвените характеристики и 

растежа на растенията  

 Изведен е съдов опит със засаждане на семена от червен дъб (Quercus rubra L.) в два 

варианта: първи вариант (контрола )– табан от МК “Кремиковци” и втори вариант – смес 

от табан и утайка (1:6) от вакум филтъра на пречиствателната станция за отпадни води на 

целулозо-преработвателното предприятие ХХИ “Костенец”. Липсата на екотоксичност и 

фитотоксичност, както и ниското съдържание на тежки метали, прави утайката от вакуум 

филтъра на пречиствателната станция в целулозо-преработвателното производство 

подходяща за внасяне в почвата. В смес със субстрат от табан на металургичното 

производство утайката подобрява растежните условия за развитие на растенията. 

Дървесните растения нарастват с повече от 30 % по височина и 17 % по дебелина в 

сравнение с контролата, като общата биомаса нараства с повече от 50 %. Това се дължи на 

подобрените характеристики на средата – подобрения воден режим, микробиологичната 

активност участваща активно в трансформацията на хранителните елементи за растенията, 

повечето C и N и по-добрата водозадържаща способност на утайката. (Г 8.1). 

 Изведен е съдов опит с торене на райграс в 4 варианта: първи и втори съответно с прибавка 

на  1ml и 5ml от органичен тор “Сиаптон” , трети в комбинация на 0.5 ml Сиаптон +  50 ml 

вода и четвърти на  0.5 ml Сиаптон + 2 g минерален тор „Кристалон“. Употребата само на 

„Сиаптон“ и в неговата комбинация с „Кристалон“ има най-добър ефект по отношение на 

натрупване на биомаса райграс, а също и по отношение на почвените свойства. Торенето 

води до: натрупване на повече сухо вещество в листата; повече C и N в листата, 

подобряване на почвената киселинност; по-добър запас на С; по-добър състав на 

органичното вещество в почвата с по-голямо количество на хуминовите киселини (Г 7.5). 

 Използването на органични торове - "Сиаптон" и "Биохумус" е благоприятно за растежа на 

фиданки от Acer platanoides L. Фиданките растат значително по-добре, в сравнение с 

контролата (не торени фиданки). Диаметърът при кореновата шийка и този на гръдна 

височина е най-висок при комбинираното торене с двата тора. Съставът на хумуса също се 

подобрява при използването на органичните торове.  Отношението Ch / Cf нараства. Това 

ни дава основание да се препоръча торенето с тези торове при отглеждането на фиданки от 

Acer platanoides L. за нуждите на горското стопанство и градското благоустройство (Г 7.6). 
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VII. Дървесната растителност като възможност за намаляване замърсяването на почвата с 

тежки метали 

 Извършена е оценка на състоянието на горската растителност (черен бор Pinus nigra Arn.) 

30 г. след провеждане на биологичната рекултивация на табани от МК „Кремиковци“ край 

с. Локорско. Установено е, че черният бор се развива добре и устойчиво. Насаждението 

показва слабо отклонение от нормалното здравословното състояние. Проведените 

изследвания и получените резултати ни дава основание да предложим създаването на 

култури от черен бор (Pinus nigra L.) при залесяването на този тип техногенно замърсени 

терени (Г 7.1). 

 

 

           10.06.2021 г.                                                                               Изготвил справката:  
           гр. София                                                                                    /гл. ас. д-р Ваня Качова/ 

 


