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абстракт: В настоящата публикация се разглеждат въпросите, свързани с 
класификацията на почвите в градски лесопаркове. Обсъдени са няколко разработки, 
имащи отношение към таксономичната принадлежност на повлияните от антропо-
генния фактор паркови почви. Обхванати са предложения и възприети почвени класи-
фикации на български и чужди автори. Открита е обща закономерност между всички 
обсъдени почвени класификации с използването на термина Urbic за класифициране 
на част от антропогенно повлияните почви. Разгледаните български класификации 
включват почвите от градски лесопаркове на най-високо таксономично ниво – клас 
„антропогенни почви“ дефинирани като Anthrosols в wRB. В някои разработки на 
чужди автори, част от градските почви могат да се открият под наименованието 
Technosols. Изразена е необходимостта от успоредна съпоставка между почвените 
класификации, за по-ясно представяне на резултатите от научни изследвания. 
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уВОд 

Почвите в урбанизираните райони се характеризират 
със специфични свойства и характеристики. Те са образувани 
в резултат от комбинираното въздействие на естествените 
фактори на почвообразуване и антропогенния фактор (Stroganova, 
Prokofieva, 2001). Урбанизираните почви в градски и крайградски зони 
оказват въздействие върху здравето на човека, биоразнообразието, 
хидрологията в урбанизираните екосистеми и др. 

Урбанизираните почви се различават от естествените по 
това, че са повлияни в по-голяма степен от човешките дейности. 
Те включват: (1) почви, състоящи се от смес от материали, 
различни от тези в съседни селскостопански или горски площи, които 
формират повърхностен слой с мощност >50 сm, силно променен 
от човешката дейност; (2) почви в паркове и градини, които се 
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различават от естествените горски или земеделски почви по състав, 
тип земеползване и стопанисване; (3) почви, които са резултат от 
строителни дейности в градските райони и често са запечатани 
(Morel et al., 2005). 

В контраст на естествените почви около населените места, 
урбанизираните почви са подложени на значително въздействие, което 
води до промени в техните физични, химични и биологични свойства. 
Широката степен на вариране на свойствата на тези почви както 
в хоризонтално, така и във вертикално направление, е добър пример 
за ефекта от човешкото влияние върху развитието на почвите 
(Pichtel et al., 1998; Alexandrovskaya, Alexandrovskiy, 2000). Наличието 
на подобни почвени различия във всички части на нашата страна, а 
и по света, налага необходимостта от търсене на точна дефиниция 
за тяхното определяне като единна почвена група. Този стремеж 
провокира изследователите да разработват допълнения към различни 
таксономични системи, с цел намиране на мястото на почвите от 
урбанизираните територии в съответните класификации. През 1998 г. 
е сформирана работната група „Почви от урбанизирани, индустриални, 
транспортни и минни райони“ или „Soils of Urban, Industrial, Traffic and 
Mining Areas (SUITMA)“. Първата международна конференция по тези 
въпроси се е състояла в гр. Есен, Германия през 2000 г., последвана 
от конференциите в Нанси (франция, 2003), Кайро (Египет, 2005), 
Нанджинг (Китай, 2007), които дават съществен принос за развитието 
на проблема. Същевременно националните и международните 
таксономични системи понякога показват сходство, а в други случаи 
се различават в известна степен. Тези специфики налагат познаването 
на отделните класификации и извършването на успоредна корелация с 
международна система, с цел общопонятно представяне на почвените 
различия в резултатите от научни изследвания. 

В настоящата разработка е извършен преглед на някои почвени 
класификации, с цел да се изясни принадлежността на почвите от 
градски лесопаркове у нас към съответната почвена група. 

материал и метОди 

Обект на настоящото изследване са почвените различия, 
разпространени в урбанизираната част на лесопарковете. Често 
тези горски насаждения са развити върху естествени почви, повлияни 
от шестия фактор на почвообразуване – антропогенната дейност 
(Effland, Pouyat, 1997; Dudal, 2004). 

Тъй като публикацията разглежда обзорно няколко почвени 
класификации и предложения за актуализации, имащи отношение към 
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таксономията на почвите от градски лесопаркове, не представяме 
конкретни данни за определен район и разглеждаме почвите условно 
като група. 

дискусия

Влиянието на факторите на урбанизираната среда върху почвите 
е от широк научен интерес. Съществуват редица разработки и опити 
за класификации за тези почви. Вероятно за пръв път урбанизираните 
почви са споменати в системата на Avery (1980), който разделя 
урбанизираните почви в две категории: хумусни антропогенни почви 
и разрушени почви.

Blume et al. (1996) разграничават три основни типа почви в 
градски и промишлени зони: (a) почви, запазили до голяма степен 
техните естествени свойства; (b) естествени автохтонни почви, 
подложени на съществени изменения; (c) изкуствени насипища с 
компоненти на естествени почви и на техногенни отпадъци.

Терминът урбанизирани (градски) почви често се използва като 
обобщение на всички почви, намиращи се в градските и промишлените 
зони (Rossiter, 2007). Тези почви са повлияни от антропогенна дейност, 
но понятието Urban, което ги обединява, не е класификационна 
категория, a по-скоро дискусионна (Rossiter, 2004). Това е една от 
причините градските урбанизирани почви да бъдат включвани в някои 
класификации към клас Technosols. В този смисъл Resulović, Čustović 
(2007) определят пет основни принципа за разделяне на техногенните 
почви на по-ниско таксономично ниво (тип). Според авторите, те 
се образуват: 

В условията на смесване на няколко различни естествени 
геоложки субстрата; 

В случаи на висока степен на изменение в естествените почвени 
свойства, наблюдаваща се в опожарени райони; 

В условията на формиране на почвата от различни отпадни 
материали (битови и промишлени), където са включени техническите 
субстрати от обезвреждане на отпадъци, пепелина, сгурия от ТЕЦ 
и др.; 

В условията на внасяне в почвата на материали като дърво, 
желязо, цимент, строителни отпадъци, пластмаса; 

Почвите от градските райони, които включват различни начини 
на използване на земята. 

Важна особеност на разглежданата класификация е обединяването 
на почвите от градските лесопаркове, насипищата с геоложки 
материали от миннодобивната промишленост, сгуроотвалите и 
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отпадъкохранилищата от преработвателната промишленост и др., 
в един и същ специфичен клас Technosols. На основата на извършеното 
обобщение може да се заключи, че според разглежданата класификация 
(Resulović, Čustović 2007), почвите от градските лесопаркове 
се класифицират в под клас Soils in urban areas – urbiland, като се 
прецизират в тип Urbisols. 

В друга разработка, имаща отношение към Руската почвена 
класификация, Stroganova, Prokofieva (2001) разграничават и описват 
две нови почвени групи – Urbanozems и Ekranozems, към почвите в 
градските зони. Според авторите, Urbanozems спадат към т. нар. 
„отворени градски почви“, като са дълбоко трансформираните 
почви, а Ekranozems представят градските почви, запечатани с пътни 
настилки (асфалт, бетон). Авторите описват и основния диагностичен 
хоризонт на градските почви – Urbic. Според дефиницията това е 
повърхностен органо-минерален хоризонт, създаден в резултат от 
смесване, запълване, или е повърхностната част на култивиран слой, 
замърсен с повече от 5% промишлени или градски отпадъци. Urbic-
хоризонтът е характерен за повечето градски почви и е основен 
показател за тяхното разграничаване от естествените почвени 
различия. Негова особеност е необвързаността му с фактора време, 
тъй като той може да бъде формиран в градовете в продължение 
на дълги години или няколко дни в случаите на ланшафтно планиране, 
създаване на тревни площи или паркове. Често обаче, естествените 
почви от градските лесопаркове запазват естественият си профил, 
като техните характеристики могат да бъдат отчасти променени 
(Stroganova, Prokofieva, 2001). Това показва, че могат да носят 
наименованието си като зонални почвени различия с Urbic свойства 
или повърхностно трансформирани Urbo-soils.

Почвената група Ekranozems от Руската почвена класификация 
в известна степен се утвърждава и в wRB през 2006 г., с добавянето 
на нова референтна почвена група – Technosols. В тази класификация, 
техногенните почви успешно се поделят на подгрупи, чрез няколко 
основни определителя – префикси (Rossiter, 2007). В случая се обръща 
внимание на префикса Ekranic, който описва съдържание на технически 
твърди скали, започващи в рамките на 5 cm от почвената повърхност 
и покриващи 95% или повече от хоризонталното простиране на 
почвата (IUSS working Group wRB, 2006). Тук ще отбележим, че 
основният термин Technosols се използва и в разгледаната класификация 
на Resulović, Čustović (2007). В wRB (2006), техносолите съчетават 
почвите, чиито свойства и педогенезис доминира в зависимост 
от техния технически произход. Списъкът с префикси съдържа 
също и квалификатора Urbic, описващ пласт с мощност 20 cm или 
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повече в рамките на 100 cm от почвената повърхност, с 20% или 
повече артифакти, съдържащи 35% или повече (от обема) отломки 
(натрошен камък, баластра) и отпадъци от селищата (IUSS working 
Group wRB, 2006). 

В някои лесопаркове обаче (напр. в София и Сандански), не 
се съдържат подобни отпадъци, което показва, че не биха могли 
безусловно да се класифицират градските паркови почви като 
Urbic Technosols според wRB (2006). В тези случаи, за тяхното 
класифициране по-скоро следва да се обозначат с наименованията 
им като естествени почви, а ако площта е допълнително насипвана 
с друг вид почва, е целесъобразно да бъдат използвани правилата на 
wRB за класифициране на почвата, когато тя е закрита под друг 
материал. Що се отнася до асфалтираните алеи в парковете, те 
могат да се класифицират като Ekranic Technosols. 

Въпросите, свързани с таксономията на почвите от градски 
зони са обект на засилен научен интерес у нас. Няколко години по-
рано, в класификацията на почвите в България (Пенков и др., 1992), 
почвите от градските лесопаркове намират място в най-висок клас 
„антропогенни почви“, включващ почвени вариации в зависимост 
от типа антропогенно въздействие. Така тип „антросоли“ обхваща 
видовете „агрогенни“ (Argic), „урбаногенни“ (Urbic) и „техногенни“ 
(Technogenic) почви. Тъй като земеползването на почвите от 
градските лесопаркове ограничава провеждането на селскостопански 
мероприятия, вид „агрогенни почви“ може да бъде изключен като 
вариант на класифициране на тези почвени различия. Ако вземем 
обаче парковата зона на Сандански например, ниската част на която 
е била в миналото градина с оранжерии, може да се предположи, че 
предишното земеползване е оказало някакво влияние върху почвената 
покривка. Освен това в парковете се извършва изкуствено напояване 
(както в селскостопанските земи) и косене, като част от тревните 
остатъци се оставят на място. Тези факти ни карат да допуснем, 
че подобни паркови почви носят унаследени белези, характерни за 
вид „агрогенни почви“. Подобно заключение може да се направи и по 
отношение на вид „техногенни почви“, обхващащ насипищата от 
геоложки субстрати и промишлени отпадъци. Този вид антропогенни 
почви (техногенни) също не би следвало да бъде безусловно пренебрегван 
за парковите почви изобщо, тъй като в някои обширни въгледобивни 
райони, какъвто е Пернишкият каменовъглен басейн, съществуват 
градски лесопаркове, изградени върху рекултивирани минни насипища. 
По отношение на вид „урбаногенни почви“ в класификацията на 
Пенков и др. (1992) трябва да отбележим, че тяхна особеност е 
различният ход на антропогенизиране, който може да протича в 
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две направления. Първият случай е характерен за естествени почви 
със запазване на генетичните хоризонти на профила, а вторият е 
свързан с образуване на насипни почви и формиране на антропогенен 
профил с различни по състав слоеве. И в двата случая процесът на 
антропогенизация се свежда до дейности, свързани с поддържането 
на зелените площи (Пенков и др., 1992). 

На по-късен етап, Генчева (1994) предлага класификационна схема на 
антропогенните почви, като подобно на класификацията на Пенков и др. 
(1992), обединява по сходен начин почвите, повлияни от антропогенния 
фактор на почвообразуване. В направеното предложение, почвите 
от градските лесопаркове се причисляват към клас „антропогенни 
почви“ (Anthrosols). Според класификацията, в този клас попадат два 
типа почви – урбаногенни (Urbogenics) и техногенни (Technogenics), 
а дискусионно разглежданите от нас почви от градски лесопаркове 
се отделят в самостоятелен вид „паркови“. През 2000 г., Генчева 
разработва актуализиран модел за класификация на Антропогенните 
почви в България. В модифицираната система почвите, засегнати от 
човешка дейност отново попадат в най-високо таксономично ниво – 
клас „Антропогенни почви“, като са диференцирани в зависимост от 
антропогенното въздействие в тип агрогенни (Agrogenics), урбогенни 
(Urbogenics) и техногенни (Technogenics). Актуализираната класификация 
на Генчева (2000) използва сходна терминология с класификацията 
на Пенков и др. (1992), но прави впечатление, че в тази система 
различните вариации на антропогенните почви вече заемат по-високо 
таксономично ниво „тип“. 

Терминът Urbic намира място и в общата схема за класификация 
на българските почви, поместена в издание на Гюров, Артинова (2001). 
В този случай обаче, почвите, които спадат към тип „депонирани“ 
(Urbic Anthrosols) се развиват върху насипни материали в резултат 
на човешка дейност. Материалите могат да бъдат от всякакво 
естество (почвени или отпадъци от строителството, бита, 
промишлеността и др.). Така, един и същ тип почви обхваща няколко 
почвени вариации (почвени насипи, насипища от геоложки материали, 
сметища, сгуроотвали, хвостохранилища и др.). 

ЗаклЮЧение 

Обща закономерност между всички обсъдени класификации 
е използването на термина Urbic за класифициране на част от 
антропогенно повлияните почви. В някои случаи неговата дефиниция 
не винаги позволява да бъде използван при класифицирането на почвите 
от градски лесопаркове. Това показва, че независимо от сходството 
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между отделните издания, съществуват и известни различия. 
В някои класификации (IUSS working Group wRB, 2006; Resulović, 

Čustović 2007),  градските почви или част от тях са поставени в 
най-висок клас Technosols. Друго сходство между предложението на 
Stroganova, Prokofieva (2001) и wRB (IUSS working Group wRB, 2006) е 
обозначаването на почвите, запечатани с асфалтово покритие като 
Ekranozems и Ekranic Technosols. 

Разгледаните български класификации причисляват почвите 
от градски лесопаркове към най-високо таксономично ниво – клас 
„антропогенни почви“, като използват сходни понятия за тяхното 
диференциране от останалите антропогенно повлияни почви в 
по-ниските нива. С развитието на българските класификации 
урбанизираните почви заемат по-високо таксономично ниво – тип. 

Заимстването на понятията в таксономичните нива на 
разгледаните класификации налага извършването на корелация между 
тях, за по-ясно представяне на почвените различия при обсъждане на 
конкретни резултати от научни изследвания. 
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REVIEw ON SOME CLASSIFICATIONS, CONCERNING  
TAxONOMy OF SOILS FROM URBAN FOREST PARKS
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M. Zhiyanski, V. Doichinova  
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(SUMMARy)

Present paper deals with classification of soils in urban forest 
parks. Several classifications, related to soil taxonomy in urban forest 
parks, which are influenced by anthropogenic factor, are discussed. 
The study covers proposals as well as acclaimed soil classifications 
of Bulgarian and international authors. Through the analysis of 
classifications of some anthropogenic soils, a general regularity 
between all discussed taxonomic systems by use of Urbic term was 
found. All studied Bulgarian classifications include soils from urban 
forest parks in highest taxonomic level – class Anthropogenic soils, 
referred to Anthrosols in wRB. A part of urban soils could be found as 
Technosols in some papers by international authors. A need of parallel 
comparison between soil classifications for clearer presentation of 
research results is expressed. 
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