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абстракт: Целта на този обзор е да се обобщи информацията за основните 
резервоари на почвен органичен въглерод по отношение стабилизирането му в горските 
почви. Чрез огромният си потенциал горските екосистеми играят безспорно важна 
роля в цикъла на въглерода. за по-доброто му разбиране се прилага характеризиране с 
„резервоари“ и „потоци“. един от най-общите подходи разделя екосистемата на два 
основни „резервоара“ на въглерод: въглерод в горската биомаса и въглерод в почвата 
(ПоВ). направеният обзор показва, че методът на физичната екстракция на почвен 
въглерод в различни фракции на почвената органична материя (Пом) е интересен 
при изследвания, свързани с in situ динамиката на почвения органичен въглерод. към 
момента методите за фракциониране на Пом изолират повече от едно функционално 
депо и са полезни при анализиране на определени почвени хоризонти, където стабили-
зацията на Пом става при ясно дефинирани ключови механизми и ясни разграничения. 
В заключение може да се изтъкне, че за по-доброто разбиране на стабилизационните 
процеси на въглерода в почвите е необходимо да се разглежда почвения профил в 
неговата цялост, вземайки предвид педогенетичния процес.

Ключови думи: почвен въглерод, почвена органична материя, определения, 
фракциониране, „депа“

УвОД

докато акумулацията на въглерод в надземната биомаса 
може да се определи сравнително лесно (Brown, 2002), то по 
отношение улавянето на въглерода в почвите все още има неясноти. 
Понастоящем, въглеродът в горските почви се смята за слабо 
проучен в глобален мащаб, поради трудностите при измерването 
му в почвените компоненти (частици, разтвор, коренов опад 
и др.), а също и поради пространствената променливост и 
трудностите при намиране на представителни/референтни 
проби (magrini, 2002). същевременно Протоколът от киото 
изисква докладване на измерими и реални промени в запасите му 
(Brown, 2002). Идентифицирането на факторите, влияещи върху 
количеството и качеството на почвения органичен въглерод в 
горски почви, е от ключово значение при определяне последиците 
от промените в околната среда и включването им в сценарии за 
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дългосрочни прогнози. Факторите, които могат да повлияят на 
улавянето на въглерода в почвата са: видът на растителността, 
количеството почвен органичен въглерод преди дадена промяна, 
някои почвени характеристики (например минералогичен състав, рн, 
механичен състав, каменистост), мощността на почвения профил, 
топографията (с отчитане влиянието на дренажа на почвата и/
или на ерозията), климатът (температура и воден режим) и други 
фактори (напр. пожари) (lal, 2008). В отечествената литература 
по въпроса има редица изследвания върху природата и свойствата 
на почвеното органично вещество (кръстанов, Филчева, 2014), 
хумусното състояние нa почвите в България (артинова, 2014; Филчева 
2014; sokolovksa et al., 2005; sokolovska et al., 2007; Filcheva et al., 2014) 
и др. Проучвания на влиянието на някои антропогенни фактори 
са представени от митова (2014), а ефектът от пожарите върху 
характеристиките на почвеното органично вещество са изследвани 
от топалова, Велизарова (2005), Velizarova, Filcheva (2011), Велизарова 
и др. (2014). По-доброто разбиране на натрупването и съхранението 
на въглерод в екосистемите в дългосрочна перспектива с оглед 
предоставянето на този вид екосистемна услуга от горите, изисква 
фокусиране на вниманието върху възможностите за стабилизиране 
на въглерода в почвите. В тази връзка наличната информацията за 
основните резервоари в горските почви и стабилизирането му се 
нуждае от анализ и обобщаване. целта на работата е да се опишат 
основните резервоари на почвен органичен въглерод по отношение 
стабилизирането му в горските почви.

ОбЗОр

въглерод в горски екосистеми 
В основната на фиксирането на въглерода (c) в природните 

екосистеми стои процесът фотосинтеза, докато чрез отделянето 
на co2 при дишането, елементът се връща в атмосферата (фиг. 
1). друг начин за изнасяне е под формата на разтворен органичен 
въглерод (dissolved organic carbon – doc) до водните тела и басейни. 
При сухоземните екосистеми най-съществен е обменът на co2 между 
атмосферата и горите. тези потоци на фотосинтезата и дишането 
се изчисляват на 50 Pgcгод-1 или 7 пъти антропогенните въглеродни 
емисии (Brown et al., 1996). Чрез огромният си потенциал горските 
екосистеми играят безспорно важна роля в цикъла на въглерода. за 
по-доброто му разбиране се прилага характеризиране с „резервоари“ и 
„потоци“. един от най-общите подходи разделя горската екосистема 
на два основни „резервоара“ на въглерод: въглерод в горската биомаса 
и въглерод в почвата (iPcc, 2003). 
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Въглеродът в горската биомаса се определя като биологичен 
материал, получен от организмите в горската екосистема. 
горската биомаса играе двойна роля при поглъщането на въглерод 
в екосистемите, първо като производител на co2 чрез дишането и 
второ като източник на хранителни вещества и органична материя, 
отделяни в процеса на стареене на организмите. 

В „резервоара“ горска биомаса могат да бъдат разграничени 
следните части: 

а) надземна биомаса: това е количеството на организмите над 
почвата, но в контекста на проучването на потоците на въглерод се 
взема предвид само растителността. В почвите, покрити с трайна 
растителност, органичните остатъци оставени на повърхността, 
се разлагат или част от тях могат да бъдат транспортирани или 
смесени в почвата чрез биотубрация (Post, Kwon, 2000). надземната 
биомаса може да бъде оценена чрез използване на биометрични данни, 
алометрични регресионни уравнения или данни от дистанционно 
наблюдение (Brown, 2002). Въглеродното съдържание в надземната 
биомаса на бореалните екосистеми обикновено се характеризира с 
много по-ниски стойности в сравнение с почвения въглерод, докато 
в региони с тропически и умерен климат отношението в тези 
две части са близки и много рядко почвеният въглерод доминира. 
например, в умерения пояс нивото на въглероден запас в надземната 
биомаса е оценено на 96 mgcha-1, а в почвата може да достигне ниво 
122 mgcha-1 (lal, 2005). 

б) подземна биомаса: включва почвената фауна, корените на 
растенията и микробните съобщества, които формират част от 
почвената органична материя пряко чрез некромасата или чрез 
продукти на биохимични процеси в корените. този вид биомаса се 
измерва чрез използване на методи за фумигация/обеззаразяване на 
почвите (sylvia et al., 2005) или се оценява чрез измерване на почвеното 
дишане (lin, Brookes, 1999). отделянето на co2 от почвата (почвено 
дишане) е следствие от активността на микроорганизмите, 
разграждащи органичните вещества и от кореновото и микоризно 
дишане на организмите, които формират надземната биомаса. 
Проучванията му спомагат за изчисляване нивата на натрупване 
на въглерода в горските почви, което може да бъде получено при 
сравнение между количеството опад на годишна база (c вход) и 
хетеротрофното дишане (c продукция) (Janssens et al., 2003). за 
изчисляване на хетеротрофното дишане на почвата (минерализацията 
на въглерода), кореновото и микоризно дишане трябва да бъдат 
изключени от измерването, което се извършва главно чрез пресяване 
и премахване на корените и микоризата.
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Почвен въглерод: Педологичният или почвен „резервоар“ на 
въглерода се състои от два компонента – почвен органичен въглерод 
(soc или ПоВ) и почвен неорганичен въглерод (ПнВ или sic) (lal, 
2004). ПоВ съдържа растителен опад, животински и микробиални 
остатъци в различна степен на разложеност (Post, Kwon, 2000), 
докато ПнВ е формиран от карбонати (Batjes, sombroek, 1997). тъй 
като ПнВ е от съществено значение за почви в засушливи и сухи 
райони (lal et al., 1999), то настоящият преглед се фокусира върху 
ПоВ. още повече, че ПоВ и Пом (почвена органична материя) са 
взаимосвързани понятия, поради факта че ПоВ е едва 58% от Пом 
(lal, 2004).

Секвестиране на въглерод в почвата срещу стабилизация  
на въглерод в почвата

Понятието „улавяне на с в почвата“ или „секвестиране“ 
може да се разглежда най-общо като изключване или временно 
заделяне на co2 от атмосферата в почвата (dick et al., 1998). При 
отнасянето към това определение не е необходимо разграничаване 
на видовете Пом според нейното качество. Въпреки, че повечето 
от проучванията за улавянето (секвестирането) на c са основани 
на общите измервания на ПоВ (Wang, 2009; Bellamy et al., 2005; lal, 
2005; schlesinger, 2000), се възприема, че не само количеството, но и 
качеството на Пом може силно да повлияе на продължителността 
на съхранението му в системата. По този начин, поглъщането се 
смята за процес на стабилизиране на въглерода, а не само просто 
натрупване на органични вещества в почвата. стабилизирането на 
Пом може да е резултат на вътрешна устойчивост и неподатливост 
на разграждане на молекулите, свързани с оксидите и глинестите 
минерали, а също така и на недостъпност до потенциални микробни 
съобщества, разлагащи ПоВ (Jandl et al., 2007). така терминът 
„секвестиране на с в почвата“ включва отделяне на атмосферен 
co2 чрез растенията и съхраняването на уловения c под формата 
на почвено органично вещество. с цел намаляване до минимум на 
промените в климата на регионално ниво, стратегията е да се 
увеличи плътността на ПоВ в почвата, да се подобри профилното 
му разпределение и да се постигне стабилизация чрез капсулирането 
му в стабилни микро-агрегати, така че да е защитен от микробни 
процеси или да е неподатлив за включване в кръговрата за дълъг 
период от време (lal, 2004). следователно, потенциалът на всяка 
почва да секвестира въглерод зависи от нейния капацитет да 
съхранява устойчиви растителни компоненти в средносрочен план, 
както и да задържа и съхранява натрупаните хумусни вещества, 
образувани при трансформацията на органичните материали в 
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почвената система (swift, 2001). от тук изниква и необходимостта 
от разграничаване на видовете органични вещества според тяхната 
устойчивост.

Типове ПОМ според устойчивостта на разграждане: определения и 
измерване 

активна и стабилна ПОМ. органичната материя най-често 
се отделя в две фракции, наричани още „депа“ („басейни“): активна и 
стабилна. В активното депо са включени материали от растителния 
опад и отпад, почвената биомаса (подземна биомаса) и неорганичните 
вещества, които не са свързани с минералната част на почвите 
(най- често разтворими и разградими вещества). към страната на 
стабилното депо са отнесени устойчивите органични материали 
(stevenson, 1994). тези две фракции се различават основно по тяхната 
устойчивост на разграждане от микробните съобщества и периода 
на преминаването им в дадена екосистема, което може да има 
значителни последствия по отношение запаса на почвен въглерод в 
кратък или в дългосрочен аспект. Именно поради това почти всички 
модели, описващи кръговрата на почвената органична материя 
изчисляват цикъла на въглерода в земните екосистеми, включвайки 
най-малко две депа: едното е материята, която има относително по-
бърз кръговрат и второ, което се характеризира с бавен кръговрат. 
В някои случаи депото на стабилната Пом се разделя на две 
под-групи – „инертна“/„пасивна“ Пом и „бавна“ Пом, които се 
различават само в зависимост от степента на разложеност (Paul, 
2006). за разлика от бавната Пом, при инертната няма степен на 
разложеност и практически тя е биологично неразградима (Falloon, 
smith, 2000). 

Правени са опити за определяне на описаните по-горе депа 
(басейни) на Пом (активна, бавна и пасивна) чрез биологично, 
физично и химично базирани измервания. В редица изследвания са 
използвани биологични измервания, анализирайки параметрите на 
почвената микробна биомаса и почвеното дишане, с цел да бъдат 
изчислени активните фракции на Пом (Franzluebbers et al., 2001; 
Willson et al., 2001), или наричани още биологично активни фракции. В 
действителност, двата изследвани параметъра обикновено показват 
високи нива на корелация (dube et al., 2009) и се е възприело почвеното 
дишане да се използва при изчисляване на микробната биомаса чрез 
прилагането на т. нар. субстратно-индуциран респираторен метод 
(lin, Brookes, 1999). независимо от факта, че почвената биомаса 
и дишането могат да ни дадат някаква представа за размера на 
„активната“ Пом, то не съществува общ еквивалент между тези 
параметри и това депо. Проблемите при изчисленията изникват 
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поради това, че от една страна биомасата е част от него и 
следователно микробната биомаса не може да се отчита като 
цялост, и от друга страна трябва да се приеме, че „активното“ 
депо е подложено на минерализация, при която не всички компоненти 
могат да се разградят веднага. При изчисляване на това депо на 
Пом могат да се включат и някои от споменатите по-горе подходи, 
напр. определяне на разтвореният органичен. с (doc), определяне 
на лабилните (слабо свързани) компоненти като въглехидрати 
и липиди с ниско-молекулно тегло (чрез химична екстракция, 
пречистване, колориметрично определяне и хроматография 
(атанасова, 2014)), определяне на силно разтворимата Пом 
(като фракцията на фулвокиселините) и растителния свеж опад 
на почвената повърхност. Прецизното определяне на активната 
Пом е трудно поради разнообразието от въглехидрати и липиди, 
които се отнасят към реактивните вещества: напр. някои от 
съставките на липидите (алкани, дълговерижни мастни киселини) са 
здраво свързани с фината глинеста фракция и следователно трябва 
да бъдат отнесени по-скоро към стабилната Пом, отколкото 
към активната. В допълнение, автори като smith et al. (2002) 
потвърждават невъзможността да се изравнят активната Пом 
и микробната биомаса плюс разтворения органичен въглерод. други 
пречки при равняването възникват от това, че разтвореният 
органичен въглерод е биодостъпен, но малки количества от по-
бавните и неподатливи на разграждане форми се срещат в горските 
почви (andreasson et al., 2009; neff, asner, 2001).

химично базирани определения на ПОМ. Пом се различава 
не само от гледна точка степента на разграждане, но също така 
от физични и химични различия, които се използват при определяне 
характеристиките й както теоретично, така и практически. сред 
типовете химична екстракция на Пом, често използван метод е 
разделянето на база разтворимост. началото на тази теория е 
поставено още през 1786 г. и до днес, независимо от наличието на 
няколко ектракционни методи, всички те следват еднакъв подход. 
Частта на почвения органичен въглерод произлиза от тази екстракция 
(stevenson, 1994): 

Не-хумусни вещества: това са компоненти, отнасящи се към добре 
познатите органични класове на биомолекулите като аминокиселини, 
въглехидрати и липиди. те могат най-общо да се отнесат към т. нар. 
разтворим органичен въглерод (doc), с молекулно тегло по-малко от 
1000 daltons (da).

Хумусни субстанции: високомолекулни, жълти до черно оцветени, 
формирани при вторични реакции на синтез в почвената система. 
те се срещат под формата на полимери, много богати на кислород, 
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съдържащи функционални групи (като соон, фенолни и алкохолни 
групи и с = о на хинони), въпреки че обикновено са по-богати на c 
в сравнение с не-хумусни вещества, от които са получени. според 
Wander (2004) и stevenson (1994) хумусните вещества се разделят на 
следните фракции:

a) фулвокиселини: алкалната част на Пом, характеризираща се 
с висока разтворимост във вода и киселини. най-често фракцията се 
състои от въглехидрати и протеини (1000-3000 da).

б) хуминови киселини: алкално разтворими и киселинно-
неразтворими полимери на ароматни съединения. Хуминовите 
киселини могат да бъдат фракционирани в сиви и кафяви съгласно 
тяхното повторно разтваряне в база с електролити и екстрахиране 
в алкохол за получаване на химетомеланови киселини (> 3000 da), 
предложено от hoppe-seyler (1889). В някои трудове се обръща 
специално внимание на химичната защита и стабилизацията им с 
калций (Kononova, 1966, 1975; muneer, oades, 1989). В допълнение, 
отношението на хуминовите и фулвокиселините е посочено като 
диагностичен признак за някои почвени типове от Kononova (1966).

в) хумин: неразтворима в киселина и основа хетерогенна 
фракция, получена след всички екстракции. В рамките на тази 
експериментална процедура, половината или по-голяма част от 
Пом в минерални почви принадлежи към тази фракция. доколкото 
хуминовата фракция включва по-устойчивите компоненти на Пом, 
то понастоящем има засилен интерес към изучаването й, поради 
стремежа за увеличаване секвестирането на въглерод в почвите 
постоянно или за дълъг период.

обобщена схема на хумусните фракции е показана на фиг. 2. 
Всички стъпки, използвани при екстракцията могат да бъдат 
верифицирани в swift (1996). 

основната критика при определянето на депата на Пом като 
хумусни вещества е, че тези фракции са само процедурно дефинирани 
и не съществуват сами по себе си в природата (Wander, 2004; 
gaffney, 1996), откъдето следва, че физически разделените фракции 
са по-пряко свързани с in situ динамиката на ПоВ отколкото с 
класическата химична екстракция (Post, Kwon, 2000). В процес 
на разработване са нови химични екстракции с цел по-точно 
характеризиране на въглеродните депа (басейни) в съответствие с 
тяхното разграждане в естествена среда. освен това, повечето от 
химичено определените депа на ПоВ могат да бъдат определени с 
екстракции като: деминерализация (hF), киселинна хидролиза (hcl) 
и мокро окисление (na2s2o8). 

значението на тези екстракции и връзката им с активно-
стабилния басейн на Пом все още не са напълно ясни, въпреки 
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че някои автори са ги използвали, спазвайки следните условия: а) 
активна Пом = окисляваща се, б) бавна Пом = хидролизуема и в) 
инертна Пом = остатъчна или нехидролизуема Пом (lorenz et al., 
2006;. Wander, 2004). В частност, екстракцията с киселинна хидролиза 
изглежда предоставя най-голям потенциал при изчисляването на 
въглеродните депа в почвата. Paul et al. (2006) успяват да определят 
активната, бавната и инертната Пом чрез киселинна хидролиза в 
почвен инкубационен експеримент. други автори отчитат връзки 
между киселинната хидролиза и биодостъпния активен въглерод в 
почвата (≈активна + бавна Пом) при значима линейна корелация 
(p<0,0001) между хидролизуемия въглерод и този в микробната 
биомаса и във воден извлек (silveira et al., 2008). 

angelova et al. (2014) правят сравнение на съдържанието на 
органичен въглерод в сертифицирани проби при прилагането на 
десет метода за мокро окисляване, а именно – методи на тюрин 
(Пономарëва-Плотникова, 1975), модифициран метод на тюрин 
(кононова, 1966), Kalembasa, Jenkinson (1973), tinsley (1950), т. нар. 
метод „tube digestion“, метод на Walkley-Black (1934) и модифициран 
метод на Walkley-Black, както и 3 метода, модифицирани от 
angelova et al. (2014). Принципно, при определянето на въглерода 

фиг. 2. схема за химично фракциониране на Пом до получаване на хумусни  
вещества (stevenson, 1994)

Fig. 2. scheme for the chemical fractioning of som to obtain humic substances  
(stevenson, 1994)
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в фракциите по тюрин или по тюрин, калембаса не е необходимо 
да се получават съответните чисти препарати след диализа и 
лиофилизация. авторите посочват, че получените данни за степента 
на екстракция чрез прилагането на отделните методи, са сравними. 
Изключение е отчетено при модифицирания метод на Walkley-
Black, при който получените стойности за всички проби са били 
по-високи в сравнение с екстрахирания въглерод при останалите 
титриметрични методи.

физично-базирани определения на ПОМ. Физическите фракции 
интегрират структурните и функционални свойства на органичния 
въглерод в почвата. те са разграничени като лека и тежка. леката 
включва частици растителни и животински остатъци, които не са 
свързани с минерални вещества и са в процес на разлагане, като 
част от нея може да бъде физически стабилизирана в макроагрегати 
и може да включва дори някои инертни съединения (въглен). тази 
фракция е подложена на разграждане и се характеризира със сезонни и 
пространствени вариации, дължащи се на промени в опада. тежките 
са основната част от ПоВ, състоящ се от органична материя, 
стабилизирана в глинестите минерали и в праховите фракции 
на минералната част на почвата, формирайки органо-минерални 
комплекси (Post, Kwon, 2000). Физическото фракциониране най-общо 
се състои в отделяне на Пом в класове по размер на частиците 
чрез флотация по плътност, дисперсия и пресяване. Все още няма 
стандартизиран метод за физическо фракциониране на Пом, но 
опростена схема на основните фракции, получени при тази процедура, 
може да се види на фиг. 3 (stevenson, 1994). 

При този методичен подход се възприема, че активността 
на разграждане се регулира като цяло от структурата на почвата 
(christensen, 2001), тъй като взаимодействието между органичните 
и неорганични съединения определя достъпността им за организмите 
и почвените ензими (Wander, 2004). сред фракциите, получени чрез 
тази експериментална процедура, леката, или наричана още частици 
органична материя (particulated organic matter – ром), е най-добре 
проучена. Pom фракцията се характеризира с ниска плътност 
(1.2-2.0 g cm-3) и се отнася като част от едро-размерната груба 
фракция (от 2000 μm до 53-100μm) (christensen, 2001; Willson et al., 
2001.; magid et al., 1997). Pom се смята за част от органичната 
материя, която обаче не включва части от опада и компоненти 
на формираната постилка (обикновено с размери > 2 mm), нито 
включва формираните първични органо-минерални комплекси 
(christensen, 2001). тя е свързана с разлагащи се компоненти на 
Пом, в зависимост от състоянието на частиците (Wander, 2004; 
Willson et al., 2001; cheng, Kimble 2001). Поради относително добрата 



131

корелация между Pom/леките фракции и лесно-разградимите депа на 
Пом, то тя се ползва за количествено определяне на динамиката 
и промените на въглерода: при проучване ефекта на различна 
почвоподготовка (dubeux et al., 2006.), при проучване на естествени 
сукцесионни процеси от пасища към горски екосистеми (liao et al., 
2006), при проучвания върху съхранението на въглерод в почвите при 
залесявания (six et al., 2002).

съществуват и комбинирани физико-химични методи за 
фракциониране на Пом, описани от von lützov et al. (2007). 
международното дружество по хумусни вещества (ihss) също 
предлага метод за фракциониране на Пом, модифициран от aiken 
(1985). схематично методът е представен на фиг. 4, а методът е 
описан от thurman, malcolm (1981) и aiken (1985).

Въпреки че методите за физично и химично фракциониране на 
Пом не могат да охарактеризират напълно динамиката на въглерода 
в почвите (lal et al., 2001), биха могли да се направят следните 
обобщения, посочени в таблица 1. 

фиг. 3. схема за физично фракциониране на Пом (stevenson, 1994)
Fig. 3. scheme for the physical fractionation of som (stevenson, 1994)
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Таблица 1
Почвена органична материя – депа и съответни фракции (Wander, 2004)

table 1
soil organic matter – pools and related fractions (Wander, 2004)

Теоретично дефинирани депа на ПОМ 
theoretical SOM pools and turnovers

Процедурно определени фракции на ПОМ 
procedural defined Fractions of SOM

слабо свързана, активна Пом/labile or active som

органичен материал със скорошен про-
изход или включени живи компоненти 
в Пом, характеризиращи се с високо 
съдържание на хранителни вещества/
material of recent origin or included living 
components of som characterized with 
high nutrient value 
Период на разграждане (полу-разграж-
дане) – дни до няколко години/half-live 
of days to a few years 
не са защитени физически, вероятно 
е да участват в биологични или химич-
ни реакции/Physically not protected and 
hence likely to participate in biological and 
chemical reactions

лабилни (слабо свързани) субстрати 
Labile substrates 
минерализация на c и n/c and n mineralization 
екстрахируем въглерод, разтворим в гореща 
вода/hot water soluble extractable c
лесно окисляем ПоВ/easily oxidizable som
Визуално отделяне на растителния опад и опре-
деляне на въглеродно съдържание/Visual fragmen-
tation of litter and determination of carbon content.
неагрегирана и защитена Pom/non-aggregated 
and protected Pom 
Полизахариди и въглехидрати/Polyzacharides and 
carbohydrates

Микробна биомаса/Microbial biomass
неустойчива на хлороформ Пом/unstable to 
chloroform som
субстратно индуцирана активност/substrate-
induced activity

Бавна, междинна Пом/slow or intermediate som

Период на разграждане (полу-разграж-
дане) – от няколко години до десетиле-
тия/half-life of a few year to decades 
Физически защитена/Physically protected. 

Частично разложени остатъци и продукти на 
разграждането/partially decomposed residues and 
products
аминосъединения и гликопротеини/amino com-
pounds and glycoproteins 
агрегирана и защитена ром/aggregated and pro-
tected Pom
Хидролизуема – киселинно/основно/hydrolyzable 
– acidic/basic
някои хумусни вещества като подвижни хумусни 
киселини/humus substances as mobile humus acids 

устойчива, пасивна, инертна или стабилна Пом/recalcitrant, passive, inert, stable som

Период на разграждане (полу-разграж-
дане) – от десетилетия до векове/
half-life of decades to centuries 
устойчива поради биохимичните харак-
теристики и/или асоциации с минерали-
те/recalcitrance because of biochemical 
characteristics and/or mineral associations 

огнеупорни вещества и съединения с известен 
произход, като въглен или лигнини/refractory 
compounds of known origin, like charcoal or lignins
някои хумусни вещества с високомолекулно те-
гло, главно хумин/some humic substances with high 
molecular weight, mainly humin 
нехидролизуема Пом (химична фракция)/non-
hydrolizable som (chemical fraction)
асоциирана Пом с фин прах и едра глина (орга-
номинерални фракции = тежки Фракции)/associ-
ated som with fine silt and coarse clay (organomin-
eral fractions = heavy Fractions)
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иЗвОДи

направеният преглед обобщава различната терминология, 
използвана за описване на основните резервоари на почвен органичен 
въглерод в горските екосистеми по отношение на неговото 
стабилизиране. 

методът на физичната екстракция е интересен при определяне 
на почвен въглерод при изследвания, свързани с in situ динамиката му. 
Химичните методи са особено важни при оценяване на качествения 
състав на почвеното органично вещество. 

към момента методите за фракциониране на Пом изолират 
повече от едно функционално „депо“ и са полезни при анализиране на 
определени почвени хоризонти, където стабилизацията й става при 
ясно дефинирани ключови механизми и ясни разграничения. 

както изтъкват lützow et al. (2007), в съвременните изследвания 
използването на микробни биомаркери, специфични стабилни изотопи 
и радиовъглероден анализ, могат да допринесат за изясняване 
процесите на превръщане на органичните вещества, позволявайки 
разграничаването на функционалните фракции от хетерогенните 
фракции. за разбирането на стабилизационните процеси на въглерода 
в почвите обаче е необходимо да се разглежда почвения профил в 
неговата цялост, вземайки предвид педогенетичния процес.

благодарност: разработката е част от работата по проект “land-use and 
management impacts on carbon sequestration in mountain ecosystems” iZeBZо 142972/1, 
финансиран в рамките на Българо-Швейцарска програма „Изследвания 2011-2016”.
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dESCrIptION OF GENErAL SOIL OrGANIC CArBON pOOLS  
IN FOrESt ECOSyStEMS 

M. Zhiyanski
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Bulgarian academy of sciences

(SUMMAry)

the identification of factors driving the quantity and quality of the soil 
organic carbon (soc) in forest soils are of critical importance in determining 
the consequences of environmental changing scenarios, particularly for long-
term predictions. the main purpose of this review is to summarize the 
different terminologies used to describe soc pools regarding its stabilization. 
through their great potential forest ecosystems play an important role in 
carbon cycle. to better understand it in forest ecosystems it is useful to 
use a systematic characterization by means of pools and fluxes. one of the 
most general approaches divides the ecosystem in two major pools: Forest c 
Biomass and soil carbon. Processes of carbon sequestration and stabilization 
require distinguishing clearly soil organic matter (som) and soc, two 
interrelated concepts, moreover soc is only 58% of som. in present 
review som is discussed in terms of som fractions stability to degradation, 
including chemically- and physically-based definitions and methodologies for 
fractionation. Whereas it seems that physical fractions are related more 
directly to soc in situ dynamics than classical wet chemical extraction, 
which are highly applicable in determining the quality of som. at present 
the som fractionation methods isolate more than one functional pool and 
could be helpful in certain soil horizons where som is stabilized by a limited 
number of well-defined key mechanisms and where a clear differentiation 
between pools is available. For understanding of stabilization processes, the 
entire soil profile is necessary to be examined taking under consideration the 
pedogenesis.
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