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Научен труд 

B. 4.1. 

 
 

Дойчинова В., М. Жиянски. 2009. Физикохимична характеристика на горски почви от стационар “Балканец” Средна 

Стара планина. Наука за гората, 3: 91-101. CABI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: The physico-chemical characteristics of mountain-

meadow, dark-colored and brown forest soils in mountain 

ecosystems, formed under grassy and woody vegetation with 
dominant species of beech (Fagus silvatica L.), white pine (Pinus 

silvestris L.) and spruce (Picea abies Karst.) in the area of 

Beklemeto, Central Stara Planina was done. The pH, the total 

sorption capacity of the soil, the strongly and weakly acidic ion 
exchanger of the soil and the exchange cations with acidic and 

basic functions were determined, applying the method of Ganev 

and Arsova (1980). The results are presented in meq / 100 g of soil 
and as a percentage of the total sorption capacity of the soil. The 

results show that the considered soils are weakly to very weakly 

colloidal with a total sorption capacity ranging from 6.1 to 19.38 

meq / 100 g of soil. The montmorillonite structure of the clay 
minerals predominates in the soils. The presence of metabolic and 

general acidity of the soil has been established and processes of 

acidification of the forest soils in the region are underway. These 
processes are also associated with acid destruction of clay minerals 

and the release of exch. Al3+ ions. Acidification also leads to a 

decrease in the amount of exch. Ca2 + ions in the surface soil layers. 

Резюме: Направена е оценка на физико-химичните 

характеристики на планинско-ливадни, тъмноцветни и кафяви 

горски почви в планински екосистеми, формирани под тревна и 
дървесна растителност с доминантен вид  бук (Fagus silvatica 

L.), бял бор (Pinus silvestris L.) и смърч (Picea abies Karst.), в 

района на “Беклемето”, Средна Стара планина. Определени са 

pH, общият сорбционен капацитет на почвата, силно и слабо 
киселинният йонообменител на почвата и обменните катиони с 

кисели и базични функции, прилагайки метода на Ганев и 

Арсова (1980). Резултатите са представени в мекв/100 г почва и в 
процент от общия сорбционен капацитет на почвата. Резултатите 

показват, че разглежданите почви са слабо до много-слабо 

колоидни с общ сорбционен капацитет вариращ от 6,1 до 19,38 

мекв/100 г почва. В почвите преобладава монтморилонитова 
структура на глинестите минерали. Установено е наличие на 

обменна и обща киселинност на почвата и протичат процеси на 

вкислявяне на горските почви в района. Тези процеси са 
свързани и с киселинно разрушаване на глинестите минерали и 

освобождаване на обм.Al. Вкисляването води и до намаляване на 

количеството на обменни Са2+ йони в повърхностните почвени 
слоеве. 

B. 4.2. 

 

Doichinova V., E. Velizarova, 2013. Reuse of paper industry wastes as additives in phytoremediation of heavy metals polluted 

substrates from the spoil banks of the Kremikovtsi region, Bulgaria. Procedia Environmental Science, 18: 731-736. Scopus, WoS 

IF (2013) = 0.210. SJR (2013) = 0.198. 

 Abstract: Heavy metal contamination of large areas due to mining 

and metallurgical operations poses a serious long-term 

environmental problem for some industrial regions of Bulgaria. 

The investigated Kremikovtsi region located near thecapital city of 
Sofia, Bulgaria, is one of the most highly polluted ones by heavy 

Рeзюме: Замърсяването на големи площи с тежки метали поради 

минни и металургични дейности представлява сериозен 

дългосрочен екологичен проблем за някои индустриални 

региони на България. Изследваният район Кремиковци, намиращ 
се в близост до столицата София, България, е един от най-силно 
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metals, regarding both the soil and the spoil banks formed by long-
term deposition of steel production residues and foundry. This 

research aimed at studying the possibility for reusing paper 

industry wastes as additives in phytoremediation of heavy metals 

polluted substrates of the spoil banks in the Kremikovtsi region. 
Greenhouse remediation experiments of heavy metals polluted 

substrates, collected from the spoil banks located in the vicinity of 

the metallurgical plant “Kremikovtsi”, have been performed. 
Phytoremediation was performed by planting 2- years-old seedling 

of the red oak (Quercus rubra L.) and Austrian pine (Pinus nigra 

Arn.) trees. In independent experiments with a polluted substrate 

and with a mixture of substrate and paper wastes and inorganic 
fertilizers - nitrogen (N), phosphate (P2O5), and potash (K2O), 

respectively were added in N-P-K ratio of 6-1-3 or 2-1-2. Plant 

biometric measurements, heavy metal content analyses, both in 
plants and substrates were performed at the end of the vegetative 

season. It was found that phytoremediation was enhanced by 

adding wastes from paper industry and mineral fertilizers. The 
results obtained showed that the imultaneous application of wastes 

from paper industry and fertilizers (N-P-K ratio equal to 2-1-2) 

improved both the sapling growth and the heavy metal 

accumulation. However, the bioaccumulation and translocation of 
heavy metals to the aerial part of the plants depended strongly on 

the tree peculiarities. 

замърсените от тежки метали, както по отношение на почвата, 
така и почвените субстрати - табани, образувани при 

продължително отлагане на остатъци от производство на 

стомана и леярна. Това изследване има за цел да проучи 

възможността за повторно използване на отпадъците от 
хартиената промишленост, като добавки при фиторемедиацията 

на замърсени от тежки метали табани в района на Кремиковци. 

Проведени са оранжерийни опити на табани замърсени с тежки 
метали, събрани в близост до металургичния комбинат 

„Кремиковци“. Фиторемедиацията е извършена чрез засаждане 

на 2-годишен разсад от червения дъб (Quercus rubra L.) и 

австрийския бор (Pinus nigra Arn.). Направени са независими 
експерименти с контрола от замърсен субстрат и със смес от 

субстрат с прибавка на хартиени отпадъци и неорганични торове 

- азот (N), фосфор (P2O5) и калий (K2O) при съотношение NPK 6-
1-3 или 2 -1-2. В края на вегетативния сезон бяха извършени 

растителни биометрични измервания, анализи на съдържанието 

на тежки метали, както в растенията, така и в субстратите. 
Установено е, че фиторемедиацията е най успешна при добавяне 

на отпадъци от хартиената промишленост и минерални торове. 

Получените резултати показват, че едновременното прилагане 

на отпадъци от хартиената промишленост и торове 
(съотношение N-P-K, равно на 2-1-2) подобрява растежа на 

фиданките и редуцира натрупването на тежки метали в тях. 

Биоакумулирането и преноса на тежки метали във растежната 
част на растенията обаче, зависеха силно от биологичните 

особености на дървестните растения. 

B. 4.3. 

 

Doichinova V., M. Zhiyanski, A. Hursthouse, J. Bech, 2014. Study on mobility and bioavailability of PTEs in soils from Urban 

Forest Parks in Sofia, Bulgaria. Journal of Geochemical Exploration, 147, (B): 222-228. Scopus, WoS 

Q1, IF (2014) = 2.312. SJR (2014) = 1.031. 

 Abstract: Forest parks in many urbanized areas are affected by the 

anthropogenic pollution as demonstrated by the poor health status 
of many trees. The concentrations of harmful agents like 

Potentially Toxic Elements (PTEs) can be very high in urban soils 

and their availability is an important issue for biological 

components in these environments. This study focuses on the 

Рeзюме: Горските паркове в много урбанизирани райони са 

засегнати от антропогенното замърсяване, видно от лошото 
здравословно състояние на много дървета. Концентрациите на 

вредни агенти като потенциално токсични елементи (PTE) могат 

да бъдат много високи в градските почви и тяхната наличност е 

важен въпрос за биологичните компоненти в тези среди. Това 
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mobile forms of PTEs extracted by 1 М NH4OAc at pH = 7 in 
relation to determining their bioavailability for forest trees in oak 

ecosystems in urban areas. The area studied is along an urban–

rural gradient from the Sofia region, Bulgaria. The NH4OAc 

extracts mainly “biologically active” fraction of elements in soils 
comprising primarily the soluble and exchangeable forms and in 

some cases showed good positive correlation with PTE 

accumulation in trees. Four experimental forest park sites (U1, U2, 
U3 and U4) created on Hortic/Technic Anthrosols were selected 

along the urban gradient in the Sofia region. The control sites 

located in rural zones with natural soils Cambisols and Luvisols 

(R1, R2, R3 and R4) were used as reference. Strong correlations 
were found between mobile forms of Cu, Zn, Pb, Cd in urban soils 

and a number of soil parameters (pH, CEC and texture). The 

mobility is related to soil pH and with more acidic soils a higher 
mobility is shown, which is statistically significant for Pb. The 

element Cu is less mobile in the soil and is localized in the top 

layer, where it is mainly associated with soil organic matter. The 
mobile (NH4OAc extractable) portions of Cu, Zn, Pb, and Cd 

(mg/kg soils) in Urban Soils ranged between: 0.74 and 2.61; 2.94 

and 3.29; 1.34 and 3.28; and 0.02 and 0.16, respectively and those 

in Natural Soils ranged between: 0.73 and 1.65; 1.20 and 5.29; 
1.10 and 6.80; and 0.02 and 0.07. The significance of the mobile 

proportion was greatest for Cd in urban soils where it reached 

33.3% of the total content. Despite the determined correlation 
between mobile forms of Pb and Cd with their total content in 

leaves of oak trees there is no clear visible effect on the tree health 

characteristics using parameters as defoliation and decoloration of 
crowns. 

изследване се фокусира върху подвижните форми на PTE, 
извлечени от 1 М NH4OAc при pH = 7, във връзка с определянето 

на тяхната бионаличност за горските дървета в дъбовите 

екосистеми от градските райони. Изследваният район е ситуиран 

по градско-селски градиен от Софийска област, България. 
NH4OAc извлича предимно „биологично активна“ фракция от 

елементи в почвите, включващи предимно разтворимите и 

обменни форми и в някои случаи показва добра положителна 
корелация с натрупването на PTE в дърветата. Четири 

експериментални лесопаркови обекта (U1, U2, U3 и U4), 

създадени върху Hortic / Technic Anthrosols, бяха избрани по 

градския градиент в Софийска област. Контролните площадки, 
разположени в селски зони с естествени почви Cambisols и 

Luvisols (R1, R2, R3 и R4), бяха използвани като еталон. 

Установени са силни корелации между подвижните форми на 
Cu, Zn, Pb, Cd в градските почви и редица почвени параметри 

(pH, CEC и текстура). Подвижността е свързана с рН на почвата 

и при по-кисели почви се показва по-висока подвижност, което е 
статистически значимо за Pb. Елементът Cu е по-малко 

подвижен в почвата и е локализиран в най-горния слой, където 

се свързва главно с почвените органични вещества. Подвижните 

(NH4OAc извличащи се) порции Cu, Zn, Pb и Cd (mg / kg почви) 
в градските почви варират между: 0,74 и 2,61; 2,94 и 3,29; 1,34 и 

3,28; и съответно 0,02 и 0,16, а тези в природните почви варират 

между: 0,73 и 1,65; 1,20 и 5,29; 1,10 и 6,80; и 0,02 и 0,07. 
Значението на мобилния дял е най-голямо за Cd в градските 

почви, където той достига 33,3% от общото съдържание. 

Въпреки установената корелация между подвижните форми на 
Pb и Cd с общото им съдържание в листата на дъбовите дървета, 

няма ясно видим ефект върху здравните характеристики на 

дърветата, като се използват параметри като обезлистване и 

обезцветяване на короните. 

B. 4.4. 

 

Kachova V., M. Zhiyanski, I. Atanassova, 2014. Influence of forest vegetation on reduction of soil contamination with heavy 

metals. Silva Balkanica, 15, (2): 58-67. Scopus (списък на НАЦИД) 

 Abstract: The present study is focused on the question of heavy 

metals contamination of soils in urban regions and the role of 

Рeзюме: Настоящото изследване е фокусирано върху въпроса за 

замърсяването на почвите с тежки метали в градските райони и 
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forest plants in distribution of these toxic elements emitted from 
linear local source of contamination (automobile traffic) toward 

soil system. The objects of investigation are ecosystems with grass 

and tree cover in the region of Sofia. Based on the results obtained, 

the exceptional role of tree vegetation is distinguished for 
increasing the level of localization of heavy metal contamination 

of the soils from automobile traffic in periphery of ecosystems in 

comparison with treeless zones. This launched to recommend the 
creation of dense tree plantation close to road arteries, which 

would be a mechanical barrier for distribution of contaminants, 

suspended in the traffic fumes. 

ролята на горските растения в разпространението на тези 
токсични елементи, излъчвани от линейния локален източник на 

замърсяване (автомобилния трафик) към почвената система. 

Обектите на изследване са екосистеми с тревна и дървесна 

покривка в района на София. Въз основа на получените 
резултати се отличава изключителната роля на дървесната 

растителност за повишаване нивото на локализация на 

замърсяването с тежки метали на почвите от автомобилния 
трафик в периферията на екосистемите в сравнение с безлесните 

зони. Това изследване позволява да се препоръча създаването на 

гъста дървесна плантация в близост до пътните артерии, която 

би била механична бариера за разпространение на замърсители, 
емитирани от автомобилния трафик. 

B. 4.5. 

 

Качова В., Р. Донкова, Е. Попов, П. Стефанова, 2017. Изменения в микробиологичните съобщества на почвата след 

прилагане на органични почвени подобрители при отглеждане на фиданки от шестил. Наука за гората, 53, (2): 59-67. 
CABI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: The study aims to determine the effect of organic 

fertilization - alone and in combination with mineral fertilizers on 

soil microflora. The organic enhancers Siapton and Biohumus and 
the mineral fertilizer Kristalon were tested. Six months after their 

application on soils (Vertisols), it was found that fertilizing of Acer 

platanoides L. saplings with the organic improver Siapton 
increases the amount of soil microflora. Its combined application 

with the mineral fertilizer "Kristalon" and the organic improver 

"Biohumus" enhances the positive effect on the microflora, as the 

effect of the combination "Siapton" + "Kristalon" is more 
pronounced. 

Рeзюме: Проведеното изследване има за цел да се установи 

влиянието на органичното торене – самостоятелно и в 

комбинация с минерално върху почвената микрофлора. 
Изпитани са органичните подобрители „Сиаптон“ и „Биохумус“, 

и минерален тор „Кристалон“. Шест месеца след внасянето им 

върху смолница (Vertisols) е установено, че торенето на фиданки 
Acer platanoides L. с органичния подобрител „Сиаптон“ 

повишава количеството на почвената микрофлора. 

Комбинираното му приложение с минералния тор „Кристалон“ и 

органичния подобрител „Биохумус“ усилва положителния ефект 
върху микрофлората, като ефектът на комбинацията „Сиаптон“ 

+ „Кристалон“ е по-силно изразен. 

B. 4.6. 

 
Kachova V., I. Atanassova, 2017. Heavy metals pools in urban soils from city parks of Sofia, Bulgaria. Agricultural Science and 

Technology, 9, (2):144-150. CABI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: With a population ~ 1 300 000 million and an area of 

1344 km, Sofia, Bulgaria is one of the most densely populated 

cities in Europe with registered contamination of the air, water and 
soils of the city including heavy metals. The purpose of the study 

is to analyze the different pools under which heavy metals in urban 

soils exist. The chosen sites are the largest forest parks in Sofia. 

Рeзюме: С население ~ 1 300 000 милиона и площ от 1344 км, 

София, България е един от най-гъсто населените градове в 

Европа с регистрирано замърсяване на въздуха, водата и почвите 
на града, включително тежки метали. Целта на изследването е да 

се анализират различни места, където съществуват тежки метали 

в градските почви. Избраните обекти са най-големите лесо-
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Cu, Zn, Pb and Cd in soil of samples were sequentially extracted 
and separated soluble F1 (70% ethyl alcohol solution), liable F2 

(1N CH3C00Na, pH = 7), carbonate bound F3 (1N CH3C00Na + 

1N CH3C00H, pH = 3), soil organic matter bound F4 (30% H2O2), 

amorphous iron oxide bound F5 (0.5 M Na-citrate), total “aqua 
regia” content and residual fraction F6 (measured as a difference 

from total). These operationally defined fractions give estimates of 

available (F1, F2), potentially liable (F3, F4, F5) and pseudo-total 
contents in soils, respectively. Metals were manly concentrated in 

the “residual fraction” F6. Organic matter associated is manly Cu 

and Pb, while carbonates-bound and amorphous iron oxides-bound 

were Pb and Zn. The mobility of the studied metals decreased in 
the order: Cd > Zn > Cu ≥ Pb. The soils with high pH and Cation 

exchenge capacity measured at pH = 8.2 (CEC) show lower 

amounts of mobile (easily-available) forms of heavy metals. 

паркове в София. Cu, Zn, Pb и Cd в почвата бяха последователно 
извлечени и разделени на разтворими F1 (70% разтвор на етилов 

алкохол), обменни F2 (1N CH3C00Na, pH = 7), свързан с 

карбонатите F3 (1N CH3C00Na + 1N CH3C00H, pH = 3), свързани 

с органичните вещества в почвата F4 (30% H2O2), свързан с 
аморфен железен оксид F5 (0,5 М Na-цитрат), общо съдържание 

с „царска вода“ и остатъчна фракция F6 (измерена като разлика 

от общата). Тези оперативно дефинирани фракции дават оценка 
съответно за мобилните (F1, F2), потенциално подвижните (F3, 

F4, F5) и псевдо-общо съдържание на тежки метали в почвите. 

Металите са концентрирани във „остатъчната фракция“ F6. 

Свързани с органичните вещества са главно Cu и Pb, докато 
свързани с карбонатите и аморфните железни оксиди са главно 

Pb и Zn. Подвижността на изследваните метали намалява в реда: 

Cd> Zn> Cu ≥ Pb. Почвите с високо рН и висок сорбционен 
капацитет измерен при pH = 8,2 (CEC), показват по-ниски 

количества подвижни (лесно достъпни) форми на тежки метали. 

B. 4.7. 

 

Kachova V., A. Ferezliev, 2018. State of Forest Plantations Used for Afforestation of Heavy Metals Polluted Lands Around Former 

Metallurgic Plant "Kremikovtsi" (Bulgaria). Ecologia Balkanica, 10, (1): 39-46. WoS (списък на НАЦИД), Q4, SJR (2018) = 

0.103 

 Abstract: A study was carried out on the sustainability of forest 

plantations established on soils contaminated with heavy metals in 
the vicinity of the former “Kremikovtsi” metalurgic plant. Soils 

and forest vegetation near the village of Buhovo (black pine Pinus 

nigra Arn.) and Lokorsko I (red oak Quercus rubra L.) and 

Lokorsko II (winter oak Quercus sessiliflora Salisb.) were studied. 
The soils of the area are geochemically enriched with lead, 

reaching up to 136 mg/kg for Pb under the Black Pine Plantation. 

The lowest levels of assimilation have the red oak leaves, as 
evidenced by the analysis of the heavy metals content: Zn, Cu, Pb, 

Cd and the biological absorption coefficient Ah, and it is 

recommended that for the soil reclamation to be used this tree 
species. 

Рeзюме: Извършено е проучване за устойчивостта на горските 

насаждения, създадени върху почви, замърсени с тежки метали в 
близост до бившия металургичен комбинат „Кремиковци”. 

Почви и горска растителност край с. Бухово (черен бор Pinus 

nigra Arn.) и Локорско I (червен дъб Quercus rubra L.) и 

Локорско II (зимен дъб Quercus sessiliflora Salisb.) бяха 
изследвани. Почвите в района са геохимично обогатени с олово, 

достигайки до 136 mg / kg за Pb под насаждението от черен бор в 

Бухово. Най-ниските нива на поглъщане имат листата от червен 
дъб, както е видно от анализа на съдържанието на тежки метали: 

Zn, Cu, Pb, Cd и коефициента на биологично усвояване Ah. 

Препоръчва се за рекултивация на почвата да се използва тези 
дървесни видове. 

B. 4.8. Kachova V., A. Ferazliev, Y. Dodev, 2019. Growth characteristics of Robinia pseudoacacia (Linnaeus, 1753) plantations after 

applying of Agroforestry. Ecologia Balkanica, 11, (1): 35-50. WoS (списък на НАЦИД), Q4 
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 Abstract: Forest plantations with and without agroforestry 
practice are being analyzed. Biometric characteristics (mean 

height, stem volume, volume of construction timber and total 

volume) are better in the case of agroforestry with 2.11 m, 0.789 

m³, 0.787 m³ and 0.878 m³ respectively. Concerning the biometric 
parameters of the crowns (length and width) the advantages are on 

the side of the plantations without agroforestry practice, which is 

explained by the lower planting density of the tree vegetation. In 
the comparative studies carried out on the variation curves of 

distribution of the diameters the majority of trees are in the thinner 

part of the mean tree diameter in both cases (60.8% for 

agroforestry and 54.7% without agroforestry). The comparative 
studies carried out on the variation curves of distribution of the 

heights show that the curves of height have approximately the 

same form and depend in certain degree of management activities. 
It is observed advantage of the plot with agroforestry in relation 

with the higher values of natural degrees of height and in much 

wider interval of natural degrees of thickness. The horizontal 
structure is also presented through the Stand Visualization System 

(SVS) program, which visualizes the graphical distribution of the 

plantations according to a previously made model in Microsoft 

Excel. Improvement of the soil quality in the plantation where 
agroforestry has been practiced is ascertained. The content of more 

resistant humic acids in the humus composition is higher for 

sample plot with agroforestry (1.45% against 1.02%), while the 
content of the more mobile and unstable fulvic acids is lower 

(0.65% against 0.92%). The results are a reason to recommend the 

application of agroforestry in the early stages of cultivation of 
acacia plantations, which is a highlighted advantage in relation 

with wood production in the future. 

Рeзюме: Анализират се горски насаждения с и без 
агролесовъдска практика. Биометричните характеристики 

(средна височина, обем на стъблото, обем на строителния дървен 

материал и общ обем) са по-добри в случая с прилагане на 

агролесовъдство, съответно с 2,11 m, 0,789 m³, 0,787 m³ и 0,878 
m³. По отношение на биометричните параметри на короните 

(дължина и ширина) предимствата са на страната на 

насажденията без агролесовъдска практика, което се обяснява с 
по-ниската плътност на засаждане на дървесната растителност. В 

сравнителните изследвания, извършени върху вариационните 

криви на разпределение на диаметрите, по-голямата част от 

дърветата са в по-тънката част от средния диаметър на дървото и 
в двата случая (60,8% за агролесовъдството и 54,7% без 

агролесовъдството). Сравнителните изследвания, проведени 

върху вариационните криви на разпределение на височините, 
показват, че кривите на височината имат приблизително еднаква 

форма и зависят в определена степен от управленските 

дейности. Наблюдава се предимство на слечея с агролесовъдство 
във връзка с по-високите стойности на естествените степени на 

височина и в много по-широк интервал на естествените степени 

на дебелина. Хоризонталната структура също е представена чрез 

програмата за визуализация (SVS), която визуализира 
графичното разпределение на насажденията според 

предварително направен модел в Microsoft Excel. Установява се 

подобряване на качеството на почвата в насажденията, където се 
практикува агролесовъдство. Съдържанието на по-устойчиви 

хуминови киселини в състава на хумуса е по-високо за участъка 

с агролесовъдство (1,45% срещу 1,02%), докато съдържанието на 
по-подвижните и нестабилни фулвокиселини е по-ниско (0,65% 

срещу 0,92%). Резултатите са причина да препоръчаме 

прилагане на агролесовъдство в ранните етапи на отглеждане на 

акациеви насаждения, което е подчертано предимство по  
отношение на производството на дървесина в бъдеще. 
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B. 4.9. Kachova V., E. Popov, G. Hinkov, 2019. Agroforestry riparian plantations with Populus sp. and soil quality improvement. Silva 

Balcanica, 20 (2): 49-56. CABI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: Agroforestry systems are methods of land use in which 

at the same plot are intentionally combined long-term cultivation 

of trees with crops and/or grazing livestock. At the same time, 
agroforestry can be a good method and opportunity to improve soil 

quality where it is practiced. Plantations with agroforestry 

practices can be used for preserving and enhancing soil fertility. 

The intensive poplar plantations established alongside the Danube 
River for rapid wood production can be well combined with the 

application of agroforestry practices at the early stage of the tree 

growth. The aim of this study was to compare plantations, in 
which different agroforestry practices were applied with relation to 

their main soil characteristics – the content of total carbon and 

nitrogen. The comparative approach and standard methods were 
used. Also, we used the method of Kononova/Balchikova to define 

humus composition and stabilising of organic matter in these 

alluvial soils (Alluvial Fluvisols). The analyses were carried out in 

plantations of Populus sp. along the Danube River near Oryahovo 
and Kozloduy. The obtained results showed better indicators for 

C% (1.92 ÷ 0.96) and N% (0.07 ÷ 0.05) in agroforestry systems 

compared to the control (C% 0.48 and N% 0.01). The fractional 
composition of humus showed a higher value of humic to fulvic 

acids in agroforestry systems (Ch/Cf = 0.27 ÷ 0.67) with respect to 

those systems where these practices were not applied (Cx/Cf = 
0.17). This shows better opportunities for agroforestry as a method 

of land use capable of preserving and improving soil fertility in 

riparian forests. In this way are created vibrant, productive, 

sustainable and adaptive systems. 

Рeзюме: Системите за агролесовъдство са методи за използване 

на земята, при който в един и същ участък умишлено се 

комбинират дългосрочно дървета с култури и / или паша на 
добитък. В същото време агролесовъдството може да бъде добър 

метод и възможност за подобряване на качеството на почвата 

там, където се практикува. Насажденията с агролесовъдски 

практики могат да се използват за запазване и подобряване на 
плодородието на почвата. Интензивните тополови насаждения, 

създадени покрай река Дунав за бързо производство на 

дървесина, могат да бъдат добре комбинирани с прилагането на 
агролесовъдски практики в ранния етап от растежа на дърветата. 

Целта на това проучване беше да се сравнят насажденията, в 

които бяха приложени различни агролесовъдски практики по 
отношение на основните им почвени характеристики - 

съдържанието на общ въглерод и азот. Използвани са 

сравнителния подход и стандартни методи. Също така 

използвахме метода на Кононова / Балчикова за определяне на 
хумусния състав и стабилизиране на органичните вещества в 

тези алувиални почви (Alluvial Fluvisols). Анализите са 

извършени в насаждения от Populus sp. по река Дунав близо до 
Оряхово и Козлодуй. Получените резултати показват по-добри 

показатели за C% (1.92 ÷ 0.96) и N% (0.07 ÷ 0.05) в 

агролесовъдските системи в сравнение с контролата (C% 0.48 и 
N% 0.01). Фракционният състав на хумуса показва по-висока 

стойност на хуминови от фулвокиселини в агролесовъдските 

системи (Ch / Cf = 0,27 ÷ 0,67) по отношение на тези системи, 

при които тези практики не се прилагат (Cx / Cf = 0,17). Това 
показва по-добри възможности на агролесовъдството, като 

метод за използване на земята, способен да запази и подобри 

плодородието на почвата в крайречните гори. По този начин се 
създават живи, продуктивни, устойчиви и адаптивни системи. 

B. 4.10. Kachova V., A. Ferezliev. 2020. Improved characteristics of Populus sp. Ecosystems by agroforestry practices. Shumarski list, 1-

2:45-51. IF = 0.409. Q3. Scopus, WoS, Q3, IF (2019) = 0.409 
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 Abstract: Agroforestry is a multifunctional, environmentally-
friendly and modern system of land use by which we can reach 

economic, environmental and social benefits for the society. This 

is confirmed by this study on poplar plantations along the Danube 

Riverin the region of Vidin (Bulgaria) where agroforestry was 
practiced by intercropping cultivation of vegetable crops. 

Productivity of poplars is improving by applying agroforestry. The 

average diameters and the average heights of treesin the areas with 
agroforestry are high forthe correspondent age. Thusthe 10 yеаrs 

old plantation with agroforestry has DBH = 9.9 cm and Hav = 7.44 

m whereas the same aged control has worse dendrometric 

characteristics (DBH = 8.7 cm ; Hav = 7.04 m). The other sample 
plot (SP1) near Novo selo village with 2 years old plantation 

where are currently planted corn has DBH = 2.7 cm and Hav = 

2.67 m. The sample plot (SP3) near Vidin with 3 years old 
plantation where before 1 year has been planted corn has DBH = 

1.6 cm and Hav = 2.55 m. The creation of agroforestry systems 

also leads to improvement of soil properties. Total soil humus 
content is higher in poplar ecosystems with agroforestry (varied 

from 4.3% to 2.5%) in comparison with the control (2%). 

Regarding the composition of organic matter, the control has the 

smallest content of stable humic acids (0.20%) in comparison with 
the other three agroforestry systems which have humic acids 

contents from 0.78% to 0.49%. At the same time control has the 

highest content of fulvic acids (0.62%) which is more mobile and 
less stable in comparison with humic acids. The content of fulvic 

acids in the other plots (with agroforestry) varied from 0.46% to 

0.05%. At the same time the control hasthe highest content 
of“aggressive” fulvic acids(0.05%). This gives asreason to 

recommend agroforestry systems as appropriate in growing 

Populus sp. in Vidin region on Fluvisols. 

Рeзюме: Агролесовъдството е многофункционална, щадяща 
околната среда и модерна система за земеползване, чрез която 

можем да постигнем икономически, екологични и социални 

ползи за обществото. Това се потвърждава от това проучване 

върху тополовите насаждения по река Дунав в района на Видин 
(България), където агролесовъдството се е практикувало чрез 

междуредово отглеждане на зеленчукови култури. 

Производителността на тополите се подобрява чрез прилагане на 
агролесовъдство. Средните диаметри и средните височини на 

дърветата в районите с агролесовъдство са високи за съответната 

възраст. Ако 10-годишната насаждение с агролесовъдство има 

DBH = 9,9 cm и Hav = 7,44 m, докато контролата на съща възраст 
има по-лоши дендрометрични характеристики (DBH = 8,7 cm; 

Hav = 7,04 m). Другата пробна площ (SP1) близо до село Ново 

село с 2-годишна плантация, където в момента се засажда 
царевица, има DBH = 2,7 cm и Hav = 2,67 m. Пробната площ 

(SP3) край Видин с 3-годишна насаждение, където преди 1 

година е засадена царевица, има DBH = 1,6 cm и Hav = 2,55 m. 
Създаването на агролесовъдни системи също води до 

подобряване на почвените свойства. Общото съдържание на 

хумус в почвата е по-високо в екосистемите на тополите с 

агролесовъдство (варира от 4,3% до 2,5%) в сравнение с 
контролата (2%). Що се отнася до състава на органичните 

вещества, контролата има най-малкото съдържание на стабилни 

хуминови киселини (0,20%) в сравнение с останалите три 
агролесовъдски системи, които съдържат хуминови киселини от 

0,78% до 0,49%. В същото време контролата има най-високо 

съдържание на фулвокиселини (0,62%), които са по-мобилни и 
по-малко стабилни в сравнение с хуминовите киселини. 

Съдържанието на фулвокиселини в останалите участъци (с 

агролесовъдство) варира от 0,46% до 0,05%. В същото време 

контролата има най-високо съдържание на „агресивни“ 
фулвокиселини (0,05%). Това дава основание да се препоръчват 

агролесовъдските системи, като подходящи при отглеждането на 

Populus sp. във Видинско на Fluvisols. 
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Г. 7.1. Дойчинова В., 2008. Състояние на почва и растителност след рекултивация на обект Локорско с черен бор /Pinus nigra 

Arn./. Наука за гората, 1: 57-64. CABI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: An assessment of the condition of soils and vegetation 

(black pine Pinus nigra Arn.) Was made 30 years after the biological 

reclamation of spoil banks by MK "Kremikovtsi" near the village of 

Lokorsko. A high degree of saturation with soil bases and pollution 

with heavy metals: Cu, Zn, Pb and Cd. Especially high is the content 

of Pb, which exceeds 10 times the maxipum permissible tresholds. 

Heavy metals also accumulate in the dead forest floor. However, the 

plantation is developing relatively well, with a low degree of 

accumulation of Pb in the roots and a slight change in health. 

Рeзюме: Извършена е оценка на състоянието на почви и 

растителност (черен бор Pinus nigra Arn.) 30 г. след провеждане 

на биологичната рекултивация на табани от МК „Кремиковци“ 
край с. Локорско. Установена е висока степен на наситеност с 

бази на почвата и замърсяване с тежки метали: Cu, Zn, Pb и Cd. 

Особено високо е съдържанието на Pb, което превишава 10 пъти 

ПДК. Тежките метали се натрупват и в мъртвата горска 
постилка. Насаждението обаче се развива сравнително добре, 

като има ниска степен на натрупване на Pb в корените и слаба 

промяна в здравословното състояние. 

Г. 7.2. Donkova R., V. Doichinova, M. Zhiyanski, 2012. Microbiological characteristics of soils under oak forests in Sofia region. Journal 

of Balkan Ecology, 15, (4): 365-371. WoS, САВI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: The microbiological characterization of forestbsoils 

under oak forestsnfrom surrounding mountains range of Sofia is 
presented for Lozen mountain; Vitosha mountain; Lyulin mountain 

and Western Stara Planina mountain. The soil and characteristics 

of aboveground vegetation are different in all studied sites. The 
inverse dependence between altitude of site and density was 

determined. The highest microbial density was established in soil 

with highest density of plant coverage at highest grass coverage 

(90% for Belidie Khanin Western Stara Planina mountain). The 
density of plant coverage of studied forest soils is the component 

with strongly imfluences soil microflora. We concluded that the 

soils with oak fotestin the region of sofia surrounding mountains 
had the highest content of heterotrophic microorganizms among 

these of total quality. The microbial respiration quotient wich is 

the rate of basal (Vbasal) and substrate induced respiration of soil 
microorganizms ranged from 0.20 to 0.44. 

Рeзюме: Направена е микробиологична характеристика на 

горски почви под дъбови гори от оградните планини на 
Софийската котловина: 01 – в Лозен планина; 02 – във Витоша; 

03 – в Люлин планина и 04 - в Западна Стара планина. Обектите 

се различават по почвени и растителни характеристики. 
Установява се обратна зависимост между надморската  височина 

на пробната площ и биогенността на почвата, която нараства в 

реда: 03<04<01<02. Най-висока биогенност има в почвите с най-

голяма гъстота на растителната покривка, при съответно най-
голямо покритие с тревна растителност (90% в обект O2- 

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 в общото количество микроорганизми. 
Метаболитният коефициент е в рамките на 0.20-0.44. 

Г. 7.3. Donkova R., M. Zhiyanski, V. Doichinova, 2013. Microbiological Characteristics of Urban Soils in Forest Parks from Sofia and 

Sandanski, Bulgaria. Journal of Balkan Ecology.16 (4): 375-382. WoS, САВI, (списък на НАЦИД) 

 

 

 

 

Abstract: The paper deals with urban forest parks and the 
essential elements of green infrastructure in the cities with greet 

importance in mitigation of climate change at regional level and 

the improving well being of citizens. Soil microbial status and 

Рeзюме: Статията разглежда градските лесопаркове и основните 

елементи на зелената инфраструктура в градовете с най-голямо 
значение за смекчаване на изменението на климата на 

регионално ниво и за подобряване на благосъстоянието на 
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activity influence on helth and quality of these ecosystems. We 
studied microbial characteristics in urban soils from two cities, 

distinguishing in member of population and urbanization level. 

The studied objects are four parks of Sofia: Boris garden (U1), 

Loven park (U2), Western park (U3) and Northern park (U4) and 
Sandanski: St. Vrach park with two plots: USI and US2. Soils 

from the urban park of Sandanski are characterized with higher 

biogenic and biological activity in comparison with the soils from 
urban forest parks of Sofia. The microbial respiration quotient 

wich is the rate of basal and substrate induced respiration of soil 

microorganizms ranged from 0.18 to 0.45. Climate conditions and 

the density of trees are main factors wich in highest degree impact 
on size of soil microorganism communities and their activity. 

гражданите. Микробиологичния статуст и активност влияе върху 
състоянието и качеството на тези екосистеми. Изследвахме 

микробиологични характеристики в градските почви от два 

града, различаващи се по население и ниво на урбанизация. 

Изследваните обекти са четири парка на София: Борисова 
градина (U1), Ловен парк (U2), Западен парк (U3) и Северен парк 

(U4) и Сандански: Парк Св. Врач с два парцела: USI и US2. 

Почвите от градския парк на Сандански се характеризират с по-
висока биогенна и биологична активност в сравнение с почвите 

от градските лесопаркове на София. Коефициентът на 

микробното дишане, който е отношението на скоростта на 

базалното и индуцираното от субстрата дишане на почвените 
микроорганизми, варира от 0,18 до 0,45. Климатичните условия и 

гъстотата на дърветата са основните фактори, които най-силно 

влияят върху размера на почвените микроорганизми и тахната 
активност. 

 

Г. 7.4. Velizarova E. I. Velichkov, V. Doichinova, I. Atanasova, 2013. Exchangeable properties of forest soils under beech ecosystems in 

Central Balkan and Osogovo. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19, (5): 940-946. Scopus, WoS, Q3, IF (2013) = 0.189 

 Abstract: For forest soils, which are naturally acidic, there is only 

a limited number of reports, concerning their cation exchange 

capacity (CEC) controlling mechanisms and on the possible 
impacts of acidic deposition, climate change and increasing 

harvesting pressure for biofuels. Therefore, the aim of this 

investigation was to characterise the cation exchange capacity of 

forest soils (Dystric and Eutric Cambisols) under beech stands 
(Fagus sylvatica L.) from the Central range of the Balkan 

mountain and from the Osogovo Mountain. The cationexchange 

properties have been analyzed following the methodology of 
Ganev and Arsova (1980). The cation exchange capacity (T8.2) in 

the surface horizons of soil samples from the Balkan mountain 

vary within a wide range of 10.6 cmol.kg-1 to 20.9 cmol.kg-1. For 
the soil from the Osogovo Mountain, the total cationexchange 

capacity was higher ranging from 18.4 cmol.kg-1 - 34.4 cmol.kg-1. 

The concentrations of negatively charged strongly acid 

exchangeable sites (TCA) were from 6.0 to 15.5 cmol.kg-1, for the 

Рeзюме: За горските почви, които са естествено киселинни, има 

само ограничен брой доклади, отнасящи се до механизмите за 

контрол на техния обмен на катиони (CEC) и относно 
възможните въздействия на киселинното отлагане, изменението 

на климата и увеличаването на натиска за събиране на 

биогорива. Следователно целта на настоящото изследване беше 

да се характеризира катионообменният капацитет на горските 
почви (Dystric и Eutric Cambisols) под букови насаждения (Fagus 

sylvatica L.) от Централната верига на Стара планина и от 

Осоговската планина. Катиообменните свойства са анализирани 
по методологията на Ганев и Арсова (1980). Катионообменният 

капацитет (T8.2) в повърхностните хоризонти на почвените проби 

от Стара планина варира в широки граници от 10,6 cmol.kg-1 до 
20,9 cmol.kg-1. За почвата от Осоговската планина общият обмен 

на капацитета е по-висок, вариращ от 18.4 cmol.kg-1 - 34.4 

cmol.kg-1. Концентрациите на отрицателно заредени силно 

киселинно заменяеми места (TCA) са от 6,0 до 15,5 cmol.kg-1, за 
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soil from the Balkan mountain, while for the Osogovo Mountain - 
they were about two times higher - from 12.0 cmol.kg-1 to 27.1 

cmol.kg-1. A similar trend for the exchangeable aluminium (Alе) 

values for the surface horizons of the Balkan mountain soil (from 

1.0 cmol.kg-1 to 2.5 cmol.kg-1) and of the Osogovo Mountain, soil 
(from 1.6 cmol.kg-1, to 5.9 cmol.kg-1) was established. The slight 

increase in the content of Ale in the soil from Osogovo Mountain 

suggests a stronger destruction of Al-bearing minerals, most 
probably due to isomorphic substitutions. It was found that 

podzolization was occurring more pronouncedly in the soils of the 

Balkan mountain. The base saturation (BS) in the studied soils 

varies from 33.0 to 75.0% of the total cation exchange capacity. 
For all studied sampling sites, the negative charges of soil colloids 

which behave as strong acids (TCA) exceed the BS values, due to 

the additional proportion of H+ and Al3+ acidic cations. 

почвата от Стара планина, докато за Осоговската планина - те са 
около два пъти по-високи - от 12,0 cmol.kg- 1 до 27,1 cmol.kg-1. 

Подобна тенденция за заменяемите стойности на алуминий (Alе) 

за повърхностните хоризонти на планинската почва от Балкана 

(от 1,0 cmol.kg-1 до 2,5 cmol.kg-1) и на Осоговската планина (от 
1,6 cmol.kg-1, до 5,9 cmol.kg-1). Лекото увеличаване на 

съдържанието на Ale в почвата от Осогово планина предполага 

по-силно унищожаване на Al-носещи минерали, най-вероятно 
поради изоморфни замествания. Установено е, че 

подзолизацията се проявява по-силно в почвите на Стара 

планина. Базовото насищане (BS) в изследваните почви варира 

от 33,0 до 75,0% от общия капацитет на обмен на катиони. За 
всички изследвани места за вземане на проби отрицателните 

заряди на почвените колоиди, които се държат като силни 

киселини (TCA), надвишават стойностите на BS, поради 
допълнителния дял на H + и Al3 + кисели катиони. 

Г. 7.5. Kachova V., 2018. Changes in Biomass Accumulation and Soil Properties after Fertilization of Ryegrass. Bulgarian Journal of Soil 

Science, 2, (3): 143-149. WoS, САВI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: A containers experiment was carried out in four variants 
with fertilization of ryegrass: 1th and 2nd trials, with the addition 

of 1ml and 5ml of organic fertilizer “Siapton” and 3th and 4th 

trials: a combination of Siapton (0.5 ml fertilizer in 50 ml of water) 
with the mineral fertilizer "Kristalon" in quantity of 0.5 and 2 

grams respectively. There was used also a control. It is accounted a 

higher accumulation of organic matter (content of C% and N%) in 

leaves of ryegrass after fertilizing in comparison with the control. 
Accumulation of dry matter also is higher in fertilized variants 

(27.09 ÷ 37.62) compared to the control (25.99g). This difference 

is not confirmed and does not recorded in relation to the roots of 
ryegrass. Acidification of soils is changed towards a higher pH 

(5.5 ÷ 6.4) in fertilized variants in comparison with the control (pH 

= 5.2). The humus composition was studied by the method of 
Kononova - Belchikova, but apparent differences were not 

accounted in relation to the use of organic and mineral fertilizers. 

The content of humic acids extracted with pyrophosphate 

calculated according the weight of soil samples is lowest in control 

Рeзюме: Проведен е полеви експеримент в четири варианта с 
торене на райграс: 1-во и 2-ро изпитване, с добавяне на 1 ml и 5 

ml органичен тор „Siapton“ и 3-то и 4-то изпитване: комбинация 

от Siapton (0,5 ml тор в 50 ml от вода) с минералния тор 
"Кристалон" в количество съответно 0,5 и 2 грама. Използва се и 

контрола. Отчита се по-голямо натрупване на органични 

вещества (съдържание на C% и N%) в листата райграс след 

торенето в сравнение с контрола. Натрупването на сухо 
вещество също е по-високо при торените варианти (27.09 ÷ 

37.62) в сравнение с контролата (25.99g). Тази разлика не се 

потвърждава и не се регистрира по отношение на корените на 
райграса. Подкисляването на почвите се променя към по-високо 

рН (5,5 ÷ 6,4) в торените варианти в сравнение с контрола (рН = 

5,2). Съставът на хумуса е изследван по метода на Кононова - 
Белчикова, но очевидни разлики не са отчетени по отношение на 

използването на органични и минерални торове. Съдържанието 

на хуминови киселини, извлечени с пирофосфат, изчислено 

според теглото на почвените проби е най-ниско в контролата 
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(1.02%), where the content of fulvic acids is high (0.40%). (1,02%), където съдържанието на фулвокиселини е високо 
(0,40%). 

Г 7.6. Kachova V., 2018. Growth Increments of Juvenile Acer Platanoides L. and Soil Organic Matter after Application of Organic 

Fertilizers. Natural Resources and Sustainable Development, 8 (2): 166-174. САВI 

 Abstract: The effect of fertilization with organic fertilizers 

(Siapton and Biohumus) on the growth of Acer platanoides L. 

saplings was investigated. Four variants were used: Variant V1 - 
"Siapton" – 1ml per sapling; variant V2 - "Siapton" 50 ml per 

sapling; Variant V3 - "Siapton" 50 ml per sapling + 0.5 mg 

"Kristalon" dissolved in 500 ml of water; Variant V4 - Siapton " 

50 ml per sapling + 50% Biohumus and Control (K) - non-
fertilized variant. The growth of saplings by root collar diameter 

(RCD), diameter at breast height (BHD) and height (H) for two 

years after application of the fertilizers were measured. The best 
growth results have the saplings where the two organic fertilizers 

were applied - V4. The application of organic fertilization also 

improves the soil indicators - the total carbon content (Ct%) was 
increased, the proportion of "aggressive" fulvic acids was reduced 

and the ratio: carbon in humic acids / carbon in fulvic acids (Ch / 

Cf) were enhanced. This gives us reason to recommend organic 

fertilization in the cultivation of Acer platanoides L. saplings for 
the needs of forestry and urban planning. 

Рeзюме: Изследвано е ефекта на торене с органични торове 

(Сиаптон и Биохумус) върху растежа на фисанки от Acer 

platanoides L. Използвани са 4 варианти: Вариант В1 - 
„Сиаптон” – 1 ml на фиданка; Вариант В2 - „Сиаптон” 50 ml на 

фиданка; Вариант В3 - „Сиаптон” 50 ml на фиданка + 0,5 mg 

„Кристалон” разтворени в 500 ml вода; Вариант В4 - Сиаптон” 

50 ml на фиданка + 50% р-р на „Биохумус и отделно Контрола 
(K) – не торен вариант. Проследено е нарастването на фиданките 

по диаметър на кореновата шийка; диаметър на гръдна височина, 

и височината на фиданките две години след торенето. Най-добри 
растежни показатели имат фиданките при използването на двата 

органични торове – Вариант 4. Прилагането на органично торене 

подобрява също и почвените показатели - общото съдържание на 
въглерод (Ct%) е увеличено, делът на "агресивните" 

фулвокиселини е намален и съотношението: въглерод в 

хуминови киселини / въглерод в фулвокиселини (Ch / Cf) е 

повишено. Това ни дава основание да препоръчаме органичното 
торене при отглеждането на фиданки от шестил за нуждите на 

горското стопанство и на градското планиране. 

Г. 7.7. Kachova V., 2020. Effect of Organic and Mineral  Fertilizers on the Growth of Acer Platanoides L. Bulgarian Journal of Soil 

Science, 20 (1): 50-63. WoS, САВI, (списък на НАЦИД) 

 Abstract: A field experiment was carried out with Acer 

platanoides L. saplings fertilized using organic fertilizer „Sapton‟ 

in different variants: control (K); variant 1 (V1) - low dose of 
“Siapton” (1ml); variant 2 (V2) - high dose of “Siapton” (50ml); 

variant 3 (V3) - high dose of „Siapton” and mineral fertilizer 

“Krystalone” and variant 4 (V4) - high dose of “Siapton” and 
organic fertilizer “Biohumus”. All fertilized variants show better 

growth in mean diameters (root collar diameter (D0) and breast 

height diameter (BHD), average height and wood biomass 

accumulation with the exception of V1. The dose turns out to be 

Рeзюме: Проведен е полеви експеримент с фиданки на Acer 

platanoides L., торени с органичен тор „Sapton“ в различни 

варианти: контрол (K); вариант 1 (V1) - ниска доза от “Сиаптон” 
(1ml); вариант 2 (V2) - висока доза “Сиаптон” (50ml); вариант 3 

(V3) - висока доза „Сиаптон” и минерален тор „Кристалон” и 

вариант 4 (V4) - висока доза „Сиаптон” и органичен тор 
„Биохумус”. Всички торени варианти показват по-добър растеж 

в средните диаметри (диаметър на кореновата шийка (D0) и 

диаметър на гръдна височина (BHD), средна височина и 

натрупване на дървесна биомаса, с изключение на V1. Дозата се 
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definitive in relation with the fertilization effect. Good results are 
obtained by combining two organic fertilizers (V4) during the first 

two years of fertilization. Variant 3 (combination with mineral 

fertilizer), however, has a longer duration and is manifested in a 

long time after application of fertilization (especially in the third 
year after treatment) and is also recommended to be applied in 

practice. The increment of height is most pronounced in V4 (a 

combination of two organic fertilizers) for a longer period, too: an 
increment of 0.43 m versus 0.07 m for the control during the third 

year. This gives the reason to recommend organic fertilization in 

improving the growth characteristics of Norway maple for the 

needs of forestry and urban planning where good growth and 
accumulation of woody biomass is desired. 

оказва дефинитивна във връзка с ефекта на торене. Добри 
резултати се получават чрез комбиниране на два органични 

торове (V4) през първите две години на торене. Вариант 3 

(комбинация с минерален тор) обаче има по-голяма 

продължителност и се проявява дълго време след прилагане на 
торенето (особено през третата година след третирането) и също 

се препоръчва да се прилага на практика. Прорастването на 

височината е най-силно изразено при V4 (комбинация от два 
органични тора) и за по-дълъг период: увеличение от 0,43 m 

спрямо 0,07 m за контрола през третата година. Това дава 

основание да се препоръчва органично торене през подобряване 

на характеристиките на растеж на норвежкия клен за нуждите на 
горското стопанство и градоустройството, където се желае добър 

растеж и натрупване на дървесна биомаса. 

Г. 7.8. Kachova V., 2020. Characteristics of Alluvial Soils from Aydemir and Vetren Islands of Lower Danube. Ecologia Balkanica, 12 (2): 

121-129. WoS (списък на НАЦИД), Q4, SJR (2018) = 0.103 

 Abstract: Soil characteristic is an important factor for conducting 

sustainable management of the territories. In the present work a 

general characteristic of the soils (texture, pH, humus%, total N 
and humus composition) of Aydemir and Vetren Islands from the 

Lower Danube is done. The results show a distinction between two 

soil types, characterized by different duration of soil formation 
processes: those from the periphery of the islands and those from 

the interior of the islands. The peripheral soils, which are newer 

formations with shorter soil-forming process, are lighter in texture 

and have a smaller part of the clay fraction. The soils from the 
inside have a texture from slightly to heavy sandy-clay and slightly 

clay. Soil acidity from both islands is slightly alkaline. In Aydemir 

Island the pH in the range of 7.2 ± 0.9 and in Vetren Island it is 
respectively 7.3 ± 0.6. The humus content varies greatly from (0.9 

- 2%) in the sandy soils from the periphery of the islands, to 2.8 - 

4.3% for the interior of the islands. Particularly high humus 
content has the soils under old Salix spp. forest of Vetren Island, 

where the quantity of total carbon is up to 8%. Humus composition 

of soils from both islands shows higher share of fulvic acids 

compared to the more stable humic acids. The soils from the 

Рeзюме: Почвената характеристика е важен фактор за 

провеждане на устойчиво управление на териториите. В 

настоящата работа се прави обща характеристика на почвите 
(текстура, pH, хумус%, общ N и хумусен състав) на островите 

Айдемир и Ветрен от Долен Дунав. Резултатите показват 

разлики между два почвени типа, характеризиращи се с различна 
продължителност на почвообразуващите процеси: тези от 

периферията на островите и тези от вътрешността на островите. 

Периферните почви, които са по-нови формации с по-кратък 

почвообразуващ процес, са с по-лека текстура и имат по-малка 
част от глинестата фракция. Почвите от вътрешността на 

островите имат текстура от леко до тежки пясъчливо-глинести и 

леко глинести. Киселинността на почвата от двата острова е 
слабо алкална. На остров Айдемир рН е в диапазона 7,2 ± 0,9, а 

на остров Ветрен е съответно 7,3 ± 0,6. Съдържанието на хумус 

варира значително от (0,9 - 2%) в песъчливите почви от 
периферията на островите до 2,8 - 4,3% във вътрешността на 

островите. Особено високо съдържание на хумус имат почвите 

под старата върбова (Salix spp.) гора на остров Ветрен, където 

количеството на общия въглерод е до 8%. Хумусният състав на 
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periphery of the islands show fulvic type of humus, while those 
from the interior humic-fulvic type of humus. 

почвите от двата острова показва по-висок дял на 
фулвокиселини в сравнение с по-стабилните хуминови 

киселини. Почвите от периферията на островите показват 

фулватен тип хумус, докато тези от вътрешния хумусно-

фулватен тип хумус. 

Г. 7.9. Kachova V., 2021. Influence of Forest vegetation on Organic Matter composition after restoration of Mining Spoils in the town of 

Pernik. Bulgarian Journal of Soil Science, 6 (1): 33-41. WoS, САВI, (списък на НАЦИД) 

 Аbstract: Three tree species are studied: coniferous plantation of 

black pine / Pinus nigra Arn./ and deciduous: birch / Betulla alba 
L./ and ash / Fraxinus pennsylvanica Marsh/, on the territory of 

Baikusheva neighborhood in Pernik, near the mine "M. Tolbuhin”, 

after performed 45 years ago reclamation. The accumulation of 
organic matter in the mining spoil and humus composition are 

analysed. High amounts of org.C are found under all three types of 

woody plants (tC% = 3.65 ÷ 9.50 in top layers 0-20cm). This is 

also due to the presence of large amounts of coal carbon particles 
in the substrate. Humus accumulation is more pronounced under 

deciduous species and especially under the newly studied species 

of Fraxinus pennsylvanica Marsh (Humus% = 11.42 ÷ 16.38). But 
here the process of humification takes place to a lesser extent (~ 10 

÷ 16%). On the contrary, under the coniferous plantation of Pinus 

nigra Arn. is accumulated less org. C (tC% = 1.34 ÷ 3.65), but the 
humification processes are going in the highest degree (~ 18 ÷ 

32%). However, this is also associated with the formation of the 

largest amounts of the more mobile parts of the organic matter: 

fulvic acids (Cf ~ 11% from tC). Among deciduous species under 
Fraxinus pennsylvanica Marsh, fulvic acids move in the range of 

the lowest values (4-5% of tC) 

Рeзюме: Изследват се три дървесни вида: иглолистни 

насаждения от черен бор / Pinus nigra Arn./ и широколистни: 
бреза / Betulla alba L. / и ясен / Fraxinus pennsylvanica Marsh /, на 

територията на махала Байкушева в Перник, близо до рудник 

„М. Толбухин ", след извършена преди 45 години рекултивация. 
Анализира се натрупването на органична материя в минния 

остатък и хумусния състав. Високи количества орг.C се откриват 

и под трите вида дървесни растения (tC% = 3.65 ÷ 9.50 в горните 

слоеве 0-20cm). Това се дължи и на наличието на големи 
количества въглеродни пепелни частици в субстрата. 

Натрупването на хумус е по-изразено при широколистните 

видове и особено при новопроучените видове Fraxinus 
pennsylvanica Marsh (Хумус% = 11.42 ÷ 16.38) Но тук процесът 

на хумификация в субстрата протича в по-малка степен (~ 10 ÷ 

16%). Напротив, под иглолистната култура на Pinus nigra Arn. се 
натрупва по-малко орг. C (tC% = 1,34 ÷ 3,65), но процесите на 

хумификация протичат в най-висока степен (~ 18 ÷ 32%). Това 

обаче е свързано и с образуването на най-големи количества от 

по-подвижните части на органичното вещество: фулвокиселини 
(Cf ~ 11% от tC). Сред широколистните видове под Fraxinus 

pennsylvanica Marsh фулвовите киселини се движат в диапазона 

на най-ниските стойности (4-5% от tC) 

Г. 8.1. Дойчинова В., Р. Донкова, 2010. Изпитване действието на отпадъци от целулозопреработващо производство при 

лесорекултивация на табани. Екология и Бъдеще, IX, (1): 47-52. 

 Аbstract: Waste of enterprise for paper is used as soil improver 

and growth stimulator. It was carried out vascular experience. Red 
oak (Quercus rubra L.) was sowed in technogenic substrata of 

metallurgic plant. In first variant (control) is used only technogenic 

substrata. In second variant is used mixture – technogenic 

Рeзюме: Отпадъци от предприятия за хартия се използват като 

подобрител на почвата и стимулатор на растежа. Извършва се 
съдов опит. Червеният дъб (Quercus rubra L.) е засяван в 

техногенни субстрати на металургичния завод. В първия вариант 

(контрол) се използват само техногенни субстрати. Във втория 
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substrata: waste 6: 1. In this variant was observed faster 
germination of the seeds in comparison with the control. Better 

texture of the waste based on cellulose fibers and also better 

content of carbon do good the structure of substrata, create higher 

water capacity and water permeability. Total biomass which was 
determined is 144.26 ± 0.67 g and for control 72.11 ± 1.02 g. This 

shows that total biomass is increased with more than 50% in the 

mixture (substrate and waste). Higher biomass is clearly observed 
for roots and stems of the mixture. Leaves in this variant contain 

32% more carbon and 3% more nitrogen in comparison with the 

control. Microbiological investigation showed that cellulose waste 

increased the quantity of microorganisms in their activity. In first 
variant the trees growth with above 30% in height and 17% in 

thickness in comparison with control. These results as well as lack 

of eco- and fito- toxicity do the paper waste suitable for wood 
reclamation of technogenic substrata from metallurgic plants. 

вариант се използва смес - техногенни субстрати: отпадъци 6: 1. 
При този вариант се наблюдава по-бързо покълване на семената 

в сравнение с контрола. По-добрата текстура на отпадъците на 

базата на целулозни влакна и по-доброто съдържание на 

въглерод подобряват структурата на субстрата и създават по-
висок воден капацитет и водопропускливост. Общата 

определена биомаса е 144,26 ± 0,67 g, а за контрол 72,11 ± 1,02 g. 

Това показва, че общата биомаса се увеличава с повече от 50% в 
сместа (субстрат и отпадъци). По-висока биомаса се наблюдава 

ясно за корените и стъблата. Листата в този вариант съдържат 

32% повече въглерод и 3% повече азот в сравнение с контролата. 

Микробиологичното изследване показа, че целулозните 
отпадъци увеличават количеството на микроорганизмите в 

тяхната активност. В първия вариант дърветата растат с над 30% 

височина и 17% дебелина в сравнение с контрола. Тези 
резултати, както и липсата на еко- и фитотоксичност правят 

хартиените отпадъци подходящи за рекултивация с дървесна 

растителносст на техногенни субстрати от металургични заводи. 

Г. 8.2. Дойчинова В., М. Жиянски, 2013. Проучвания върху характеристики на почви в градски лесопаркове и в естествени 

горски насаждения от района на гр. Сандански. Почвознание, Агрохимия и Екология, XLVII, (2): 68-75. 

 Аbstract: Comparative analyses of anthropogenic soils (Urbic 

Anthrosols), located in city park “St. Vratch” and native soils 
(Chromic Luvisols), located out of the urban zone is presented. 

Urban experimental plots (US1, US2 and US3) were chosen under 

forest plantations, respectively: oak and black pine (Quercus 

pubescens L. + Pinus nigra L.); oak and plane tree (Quercus 
petraea L. + Platanus orientalis L.) and cork oak (Quercus suber) 

and control sites (NUS1 and NUS2) were under pine (Pinus nigra 

L.) and oaks (Quercus petraea L. + Quercus pubescens L.).” The 
soils have been characterized by mechanical composition 

adsorption properties, acidity and contents of organic matter, 

nitrogen and macroelements. The soils of the region characterized 
by a low stock of P and Ca and average stocks of K and Mg. Soil 

adsorption structures were built primarily of clay minerals. The 

total cation-exchanged capacity of urban soils (CEC = T8.2) ranged 

from 20.7 to 37.5 meq/100 g soil and was lower than CEC of 

Рeзюме: Направен е сравнителен анализ на антропогенни почви 

(Urbic Anthrosols) от градския парк „Св. Врач” на гр. Сандански 
и естествени почви (Chromic Luvisols), разположени извън 

градската зона. Бяха избрани пробни почви от градската част 

(US1, US2 и US3) съответно под горски насаждения: дъб и черен 

бор (Quercus pubescens L. + Pinus nigra L.); дъб и чинар (Quercus 
petraea L. + Platanus orientalis L.) и корков дъб (Quercus suber) и 

пробни площи за контрол (NUS1 и NUS2) под бор (Pinus nigra 

L.) и дъбове (Quercus petraea L. + Quercus pubescens L.). Почвите 
са изследвани за механичен състав, киселинност и съдържание 

на органични вещества, азот и макроелементи. Почвите в 

региона се характеризират с нисък запас от P и Ca и средни 
запаси от K и Mg. Адсорбционните структури на почвата са 

изградени предимно от глинести минерали. Сорбционният 

капацитет в градските почви (CEC = T8.2) варира от 20.7 до 37.5 

meq / 100 g почва и е по-нисък от CEC на контролните участъци 
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control plots (28.1 ÷ 43.75 meq/100 g soil). Urbanization process 
has provoked changes of soil characteristics in urban forest parks. 

The alkalinization of topsoil of urbanized soils is clearly 

distinguished compared to the deeper layers. 

(28.1 ÷ 43.75 meq / 100 g почва). Процесът на урбанизация 
провокира промени в характеристиките на почвата в градския 

лесопарк. Алкализирането на горния слой на почвата на 

урбанизираните почви е ясно разграничено в сравнение с по-

дълбоките слоеве.  

Г. 8.3. Дойчинова, В., K. Йорова, 2013. Сорбционни свойства на урбанизирани, горски и техногенни почви от Софийски район. 

Почвознание, Агрохимия и Екология, XLVII, (1): 64-70. 

 Аbstract: Are tested sorption properties of soils from urban, semi-

urban and mountainous parts of the Sofia Valley. And have taken 

samples of Technogenic Soils of metallurgical output of 
metallurgic plant “Kremikovtzi”. Work is the method of Ganev-

Arsova (1980), which are calculated values for total capacity 

sorption - CEC (T8.2), and values of sorption capacity on the 
surface of the soil colloids, where the forces of bonding are ionic – 

specific position (TCA), and also the capacity on top of clay 

crystal bars where forces bonding are covalent – non specific 
position (TA). In urbanized soils TCA is higher than 85 percent, 

which means that the amount of exchange Ca and Mg is high, 

especially in the surface horizons. Very high values of TCA have 

Technogenic Soils (> 94.58). In urbanized soils observes also trace 
amounts of exchange Al, which shows that could not be said of the 

demolition of kristal structures of clay minerals. In Technogenic 

Soils do not show an exchange Al. Urbanized soils are saturated 
with bases and have a high total sorption capacity (T8.2). This is 

typical also for Technogenic soils. On the natural mountain soils in 

the region are lower sorption capacity and more often are non 
saturated with bases. For urbanized soils occurred alkalization the 

surface horizon compared with below underlying horizons, which 

is their diagnostic characteristics. On the contrary, in mountain 

soils from the Sofia region occurred acidification of the surface 
horizon, which is typical for forest soils in Bulgaria. For 

Technogenic soils of metallurgical production is characteristic 

alkalization for the all profile. 

Рeзюме: Изследвани са сорбционните свойства на почвите от 

градски, полуградски и планински части на Софийската 

котловина. Взети са проби от техногенни почви от 
металургичния комбинат „Кремиковци“. Работата е провеждана 

по метода на Ганев-Арсова (1980), при който се изчисляват 

стойности за общия сорбционен капацитет - CEC (T8.2) и 
стойности на сорбционен капацитет на повърхността на 

почвените колоиди, където силите на свързване са йонно 

специфични позиция (TCA), а също и капацитета по върховете на 
глинестите крестали, където силите на свързване са ковалентни - 

неспецифични (TA). В урбанизираните почви TCA е по-висок от 

85%, което означава, че размерът на обмен Ca и Mg е висок, 

особено в повърхностните хоризонти. Много високи стойности 
на TCA имат техногенните почви (> 94,58). В урбанизираните 

почви се наблюдава и следи от обмен Al, което показва, че не 

може да се говори за разрушаването на кристални структури на 
глинестите минерали. В техногенните почви не се появява обмен 

Al. Урбанизираните почви са наситени с основи и имат високи 

стойности на общия сорбционен капацитет (T8.2). Това е 
характерно и за техногенните почви. В естествените планински 

почви в региона има по-нисък сорбционен капацитет и по-често 

са ненаситени с основи. За урбанизирани почви настъпва 

алкализиране на повърхностния хоризонт в сравнение с 
подлежащите хоризонти, което е тяхна диагностична 

характеристика. Напротив, в планинските почви от Софийска 

област е настъпило подкисляване на повърхностния хоризонт, 
което е характерно за горските почви в България. За 

техногенните почви от металургичното производство е 

характерно алкализиране за целия профил. 
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Г. 8.4. Качова В., М. Жиянски, П. Иванов, В. Цолова, 2013. Съдържание на органичен въглерод в Luvisols при различни форми 

на земеползване в Лозен планина. Управление и устойчиво развитие, 15, (40): 47-51. 

 Аbstract: Cinnamonic forest soils, which are formed during 

various forms of land use at the foot of Lozen Mountain, have 

been studied. The same size sample areas were used, occupied by 
tree vegetation (Quercus cerris L.) - ПГ and grass vegetation - 

ПЛ. The objects are located on one slope at the same altitude, 

slope and exposure. A higher content of org. C in the soils under 

meadow vegetation (ПЛ) in comparison with those under forest 
planting (ПГ), as for 0-50 cm of soil layer the average values are 

1.45% and 1.24%, respectively. The stocks of organic carbon for 

the same depth are 2.53% and 2.12 kg / m2, respectively. For 
arable land 0-30 cm these values are: for ПЛ 1.95% and 3.13 kg / 

m2, and for ПГ 1.5% and 2.20 kg / m2. For both sample plots, 

however, the carbon content was assessed as low (C% <2%), 
which is typical for most soils in south-eastern Europe. The soils 

also show differences in acid status, as those from ПЛ are strongly 

to moderately acidic (pH = 4.90 - 5.45), while those from ПГ are 

strongly acidic to neutral (pH = 4.80 - 6.80). A significant 
correlation between C% and N% (p <0.0001) was demonstrated, 

but a reliable one with pH was not established. 

Рeзюме: Изследвани са канелени горски почви, които са 

формирани при различни форми на земеползване в подножието 

на Лозен планина. Използвани са еднакви по размер пробни 
площи, заети от дървесна растителност (Quercus cerris L.) – ПГ и 

от тревна растителност – ПЛ. Обектите са разположени върху 

един склон при еднаква надморска височина, наклон и 

изложение. Доказа се по-високо съдържание на орг. С в почвите 
под ливадна растителност (ПЛ) в сравнение с тези под горско 

насаждение (ПГ), като за 0-50см почвен слой средните 

стойности са съответно 1,45% и 1,24%. Запасите на органичен 
въглерод за същата дълбочина са съответно 2,53% и 2,12кг/м2. За 

орницата 0-30см тези стойности са: за ПЛ 1,95% и 3,13 кг/м2, а за 

ПГ 1,5% и 2,20кг/м2. И за двете пробни площи, обаче 
съдържанието на въглерод се оценява като ниско (С% < 2%), 

което е характерно за по-голямата част на почвите от 

югоизточна Европа. Почвите показват и различия в киселинния 

статус, като тези от ПЛ са силно до средно кисели (pH = 4.90 – 
5.45), докато тези от ПГ са силно кисели до неутрални (pH = 4.80 

– 6.80). Доказва се значима корелационна зависимост между С % 

и  N% (p < 0.0001), но достоверна такава с pH не се установява. 

Г. 8.5. Дойчинова В., E. Велизарова, 2007. Сравнителна характеристика на почви под дъбови насаждения от урбанизирани и 

естествени екосистеми. Науч. Доклади от Междун. Конф. “60 г. Ин-т по почвознание „Н. Пушкаров” Почвознанието - 

основа за устойчиво земеделие и опазване на околната среда”, 13-17 Май, 2007, София, II: 568-571. 

 Аbstract: One of the main characteristics of modern society is the 
development of urbanization processes. In our country 2/3 of the 

population is urban, as the Sofia valley (Sofia and surrounding 

villages) is the largest of the formed urban agglomerations. The 
concentration of huge groups of people in a relatively small area 

predetermines changes and damage to the environment. Functional 

disturbances in the various components of ecosystems are 

observed, provoking the manifestation of new qualitative 
characteristics (Vink, 1983; Zhvleva, 1986). Urbanized type of 

ecosystems are formed. As part of these ecosystems, soils also 

show changes in water-physical, mechanical and chemical 

Рeзюме: Една от основните характеристики на съвременното 
общество е развитието на урбанизационните процеси. В нашата 

страна 2/3 от населението е градско, като Софийската котловина 

(София и околните селища) е най-голямата от формираните 
градски агломерации. Концентрацията на огромни грепи 

население на сравнително малка територия предопределя 

изменения и увреждане на околната среда. Наблюдават се 

функционални смущения в различните компоненти на 
екосистемите, като се провокира изявата на нови техни 

качествени характеристики (Vink, 1983; Zhvleva, 1986). 

Формират се урбанизиран тип екосистемил Като част от тези 
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properties, in the elemental composition, etc. The main factor in 
their genesis is the anthropogenic one, which is both the creator 

and the regulator of the pedogenetic process. The characteristic 

features are manifested primarily in the surface part of the genetic 

profile, and a diagnostic surface horizon can be formed (Gencheva, 
1995). The specifics and differences are related to changes in the 

acid-base balance with a tendency to alkalization, change in 

sorption capacity (SEC), enrichment with organic matter, lower 
water capacity and greater soil compaction, dust content and urban 

material from construction, heavy metal pollution, change in 

microbiological activity, etc. The aim of the present study is to 

make a comparison with respect to the main qualitative 
characteristics of soils from urbanized and non-urbanized (natural) 

ecosystems. 

екосистеми почвите също показват изменения във водно-
физичните, механичните и химичните свойства, в елементния 

състав и др. Основният фактор в техния генезис е 

антропогенния, който е едновременно създател и регулатор на 

педогенетичния процес. Характерните особености се проявяват 
преди всичко в повърхностната част на генетичния профил, като 

може да се формира и диагностичен повърхностен хоризонт 

(Генчева, 1995).  Спецификите и отлиията са свързани с 
изменения в киселинно-основното равновесие с тенденция към 

алкализация, промяна в сорбционния капацитет (СЕС), 

обогатяване с органично вещество, по-малък воден капацитет и 

по-голямо уплътняване на почвата, съдържание на прах и 
материал от градско строителство, замърсяване с тежки метали, 

промяна в микробиологичната активност и др. Целта на 

настоящето проучване е да се направи сравнение по отношение 
на основни качествени характеристики на почви от 

урбанизилани и неурбанизирани (естествени) екосистеми. 

Г. 8.6. Жиянски М., В. Дойчинова, П. Иванов, М. Соколовска, 2011. Характеристика на почви от урбанизирани лесопаркове в 

Софийски район. Научни доклади, Междун.  Конф. “ 100 г. почвена наука в България”, 16-20 Май 2011, София, ИП “Н. 

Пушкаров”, I: 306-310. 

 Аbstract: The paper deals withsome specific characteristics of 

soils from sfforested urban areas in city of Sofia. The review of 
research studies on urbanized soils is presented. The meta-analysis 

shows that soils in urban areas are contaminated with heavy metals 

with expressed tendency to alkalization. For some of these soil 

variations in soil organic matter composition and higher base 
saturatin are established. The urbanized soils in forest parks 

characterized with lower water capacity and higher compaction. A 

specific feature in these soils is the higher content of silt fraction 
and presence of incorporated materials as a result of human 

activity. The soil microbiology is also modified. The result of 

studied on urbanized soils from forest parks in city of Sofia 
confirmed the alkalization of superficial layer, wich is diagnostic 

feature of anthropogenic soils. 

Рeзюме: В статията се разглеждат някои специфични 

характеристики на почвите от залесените градски зони в град 
София. Представен е преглед на научни изследвания върху 

урбанизирани почви. Мета-анализът показва, че почвите в 

градските райони са замърсени с тежки метали с изразена 

тенденция към алкализиране. За някои от тези mf’lr са 
установени в вариации в състава на почвеното органично 

вещество и по-високо насищане с бази. Урбанизираните почви в 

лесопарковете се характеризират с по-нисък воден капацитет и 
по-голямо уплътняване. Специфична особеност на тези почви е 

по-високото съдържание на праховата фракция и присъствието 

на вградени материали в резултат на човешката дейност. 
Модифицирана е и почвената микробиология. Резултатът от 

изследването на урбанизирани почви от горски паркове в град 

София потвърждава алкализирането на повърхностния слой, 

което е диагностична характеристика на антропогенните почви. 
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Г. 8.7. Дойчинова В., И. Атанасова, 2013. Източници и разпределение на тежки метали в почви повлияни от антропогена 

дейност. Доклади от Юб. Научна Конф. „150 г. от рождението на акад. Вернадски (1863-1945) - Вернадски и XXI век: 

симетрия, геосфера, биосфера и ноосфера“, София, 14 февруари 2013, Руски културно-информ. център в България, Изд. 

Къща „Св. Ив. Рилски“: 54-60. 

 Аbstract: In the article we present results on the distribution and 
sources of heavy metals in soils under the influence of different 

types of anthropogenic activity - industrial, agricultural and 

domestic: soils from the area of metallurgical activity, soils under 

sludge from sewage treatment plants and urbanized soils. Through 
applying chemical (studing general and mobile forms), soil-genetic 

(by depth of soil profile) and statistical approach showed that 

different heavy metals may have different origins in surface 
horizons and in deeper soil horizons. This confirms or excludes the 

influence of the anthropogenic factor and emphasizes the influence 

of the pedogenic or lithogenic factor. It was found that the 
elements Cu and Zn can be of anthropogenic and pedogenic origin, 

Pb and Cd in the studied soils are mainly of anthropogenic, and Fe, 

Cr, Ni and Co - of litho (pedo) genetic origin. The element Mn has 

a dual - biopedogenic and anthropogenic origin. 

Рeзюме: В статията представяме резултати относно 
разпределението и източниците на тежки метали в почви под 

въздействие на различен тип антропогенна дейност – 

индустриална, земеделска  и битова:  почви от район на 

металургична дейност, почви под утайки от пречиствателни 
станции и урбанизирани почви 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. Това потвърждава или изключва 
влиянието на антропогенния фактор и изтъква влиянието на 

педогенния или литогенния фактор. Установено е, че елементите 

Cu и Zn могат да бъдат от антропогенен и педогенен произход, 

Pb и Сd в изследваните почви са основно от антропогенен, a Fe, 
Cr, Ni и Co – от лито(педо)генен произход. Елементът Мn има 

двойнствен - биопедогенен и антропогенен произход. 

 

Г. 8.8. Христов Б., Т. Шишков, В. Качова, Е. Атанасова, И. Атанасова, 2015. Основни химични и физикохимични 

характеристики на почви и субстрати в района на Пернишкия въгледобивен басейн. Сборник доклади на електронен 

диск от межденародната конференция „почви и агротехнологии в променящия се свят”, посветена на годината на 

почвите и 140г. от рождението на Н. Пушкаров, София, 11-15 Май, 2015, България. 
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 Аbstract: The present study describes the basic chemical and 
physico-chemical characteristics of reclaimed soils and waste slag 

from waste dumps of Pernik coal mine basin for assessment of the 

present status of restoration processes following a technical and 

biological reclamation. The study sites are spoils near Baikusheva 
neighborhood, slag dumping sites and natural soils near the 

processed areas. Selected profiles have different vegetation: spoil 

1, grass, coniferous (pine) and deciduous vegetation and spoil 2 
without vegetation. It was found that organic carbon varies 

significantly. The pH in spoil 1 under grass vegetation and pine 

plantation is slightly alkaline, and in the slag dump, spoil 2 with no 

vegetation and under deciduous vegetation is highly to moderately 
acidic. The lowest pH values are reported in the slag dumping site 

2 (pH/H2O 3.1), whereas the content of exchangeable hydrogen is 

highest (38.5 cmol.kg-1) and the base elements are the lowest 
(35.18 %). 

Рeзюме: Настоящото изследване описва основните химични и 
физико-химични характеристики на регенерираните почви и 

отпадъчните шлаки от сметищата на Пернишкия въглищен 

басейн за оценка на настоящото състояние на възстановителните 

процеси след техническа и биологична рекултивация. 
Изследваните обекти са табани в близост до квартал Байкушева, 

места за изхвърляне на шлаки и естествени почви в близост до 

обработваните площи. Избраните профили имат различна 
растителност: табан 1, трева, иглолистна (борова) и 

широколистна растителност и табан 2 без растителност. 

Установено е, че органичният въглерод варира значително. pH в 

табан 1 под тревна растителност и борови насаждения е слабо 
алкална, а в табан 2 без растителност и при широколистна 

растителност е силно до умерено кисела. Най-ниските стойности 

на pH се отчитат в табан 2 (pH / H2O 3,1), докато съдържанието 
на обменен водород е най-високо (38,5 cmol.kg-1), а базовите 

елементи са най-ниски (35,18%). 
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