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абстракт: Изследвани са изменения в съдържанието на фракциите на механичния 
състав в канелени горски почви (chromic luvisols) под дървесни видове, засегнати от 
горски пожари. опитните площи са заложени в долния, равнинно-хълмист и хълмисто-
предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 m надм. в.) в Източните родопи и в Юж-
ната част на сакар. Взети са почвени проби от повлияни и неповлияни от пожарите 
райони на дълбочина от 0 до 5 cm и от 5 до 20 cm. определен е механичният състав на 
почвите и е проучено влиянието на дървесните видове и вида пожар върху физичните 
им свойства. разрушаване на фракциите на пясъка и намаляване на съдържанието му 
в сравнение с контролата е установено в почви, повлияни от върхов и низов пожар в 
култури от черен бор (Pinus nigra arn.) (с около 6,5%) и низов пожар в насаждение от 
космат дъб (Quercus pubescens Willd.) (с около 7,0%). Под въздействието на низов пожар 
в почвата под култура от бял бор (Pinus sylvestris l.) по-едрите фракции се увеличават, 
а фракциите едър и дребен прах намаляват с 15,79 % и 9,07 % съответно.

Ключови думи: горски пожар, канелени горски почви, механичен състав на 
почвата, сакар, Източни родопи

УвОД
Пожарът е природно явление, което повлиява  растителните 

екосистеми (deBano et al., 1998) и предизвиква промени във 
физичните, химичните и биологични свойства на почвите (neary et 
al., 1999; овчаров, ташев; 2000, Велизарова и др., 2001a; b; михайлова, 
нусторова, 2002).  

Измененията на физичните свойства на почвите под влияние на 
горски пожари се състоят основно в преразпределение на фракциите 
на механичния състав. това води до увеличаване податливостта им 
към ерозиране (Josa et al., 1994; Velizarova et al., 2010) и до промяна в 
плодородието и продуктивността. При преобладаване на фракциите 
на пясъка, състоящи се предимно от първични минерали, способността 
на почвата да задържа влага и хранителни вещества е по-ниска, което 
се обяснява с по-малката им обща повърхност и с по-големите пори, 
образуващи се между почвените частици. докато преобладаването 
на илестата фракция води до повишаване капацитета на почвата да 
задържа влага и хранителни вещества (osman, 2013).
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Фракциите на механичния състав се променят в процеса на 
пожара в зависимост от температурата, която се достига. така 
например, кристалната решетка на глинестите минерали се изменя 
при температура от около 400°с (deBano et al., 2005). от друга 
страна, има случаи, в които температурните промени могат да 
доведат до увеличаване устойчивостта на агрегатите (giovannini, 
lucchesi, 1997). температурата, която се достига по време на пожара, 
зависи от много фактори като вид и количеството на растителните 
остатъци на повърхността на почвата, влажност, вятър, наклон и 
др. горимите материали, формирани от дървесните видове изгарят 
с различна интензивност в зависимост от биохимичния си състав 
(Petrin et al., 2014) и променят скоростта на инфилтрация на почвата 
(chambers et al., 2007). Проведените досега изследвания на физичните 
свойства на почви, повлияни от пожар не са достатъчно. ето защо 
целта на изследването е да се проучи изменението на механичния 
състав в почва, повлияна от пожар под различни дървесни видове от 
района на с. минерални бани (обл. Хасково) и свиленград.

МаТериал и МеТОДи 

Изследвани са канелени горски почви – chromic luvisols 
(класификация на почвите, 1992; WrBsr, 2014), повлияни от върхов 
и низов пожар, възникнал на 08. 08. 2013 г. под култури от черен бор 
(Pinus nigra arn.), където са заложени 3 опитни площи (В1, В2, В3), от 
района на с. минерални бани, обл. Хасково (фиг. 1). В непосредствена 
близост са заложени контролни варианти – к1, к2 и к3 (таблица 
1). опитните площи попадат в Източни родопи, които се отнасят 
към тракийската горскорастителна област (захариев и др., 1979). 

Проучено е и влиянието на низов пожар, възникнал на 
22.08.2013 г., в смесено издънково насаждение с преобладаващ дървесен 
вид космат дъб (Quercus pubescens Willd.) (н1, н2, н3) и в култури от 
бял бор (Pinus sylvestris l.) (н4, н5, н6) върху канелени горски почви 
в близост до свиленград. В непосредствена близост до засегнатите 
от пожар райони са заложени контролни варианти – к4, к5, к6, 
к7, к8 и к9 (таблица 1). Изследваният район до свиленград се 
намира в южната част на сакар, която се отнася към Южната 
крайгранична горскорастителна област. В района на с. минерални 
бани пробите за изследване са взети 21 дена след пожара, а в района 
на свиленград – 6 дена след него от дълбочина 0-5 cm и 5-20 сm. 
Изследван е механичният състав на почвата, определен по пипетния 
метод на качински (донов и др., 1971). основните характеристики 
на културите и насаждението са представени в таблица 1.
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Таблица 1
Характеристика на изследваните райони 

table 1
study area characteristics 

обекти на 
изследва-не 

studied 
objects

Вариан-
ти

Variants 

Вид пожар
Fire type

доминиращ 
дървесен вид

dominant 
tree species

надм. 
в. (m)
altitude 

(m)

Въз-
раст 
stand 
age

Площ
(ha)
area
(ha)

географски 
координати
geographic 
coordinates

Хасково, с. минерални бани/haskovo, mineralni bani village

1

В1 Върхов 
и низов 
пожар
crown  
and sur-
face fire Pinus nigra 

arn. 473 40 7.0

41°52’54.9” n
25°19’8.1” e

В2 41°52’55.5” n
25°19’9.6” e

В3 41°52’55.3” n
25°19’9.9” e

к1

контрола
unburned

41°52’57.6” n
25°19’5.9” e

к2 41°52’57.3” n
25°19’5.8” e

к3 41°52’57.5” n
25°19’5.9” e

Свиленград/Svilengrad 

2

н1 низов 
пожар
surface 

fire
Quercus 

pubescens 
Wild.

462

50 5.8

41°53’18.9”n  
26°21’15.1”e

н2 41°53’18.7”n  
26°21’15.1”e

н3 41°53’18.9”n  
26°21’15.5”e

к4

контрола
unburned 35 6.7

41°53’18.9”n  
26°21’14.2”e

к5 41°53’19.2”n  
26°21’13.9”e

к6 41°53’18.7”n  
26°21’13.6”e

3

н4
низов 
пожар
surface 

fire
Pinus 

sylvestris l.

378

45 1.2

41°53’50.8”n  
26°22’4.2”e

н5 41°53’50.6”n  
26°22’4.3”e

н6 41°53’50.6”n  
26°22’4.0”e

к7

контрола
unburned 377

41°53’51.5”n  
26°22’4.4”e

к8 41°53’51.3”n  
26°22’4.7”e

к9 41°53’51.6”n  
26°22’5.1”e
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реЗУлТаТи и ОбСъжДане

на фиг. 2, 3 и 4 са представени резултатите от анализа на 
механичния състав на почвите от двата района. данните показват, 
че пожарите оказват съществено влияние върху него, а установените 
различия се дължат както на влиянието на дървесните видове, така 
и на вида пожар. така например, в почвата под култура от черен бор 
(В1, В2 и В3) в слоя от 0 до 5 сm, под влиянието на върхов и низов 
пожар, по-едрите фракции на механичния състав се разрушават до 
по-фини (фиг. 2). Подобна тенденция е установена за канелени горски 
почви, повлияни от върхов и низов пожар в култури от черен бор 
(Велизарова и др., 2002, Bogdanov, 2012). Представените резултати 
показват значително увеличаване на фракцията едър прах (от 0,05 
mm до 0,01 mm) и на ила (частици по-малки от 0,001 mm), за сметка 
на намаляване на фракцията на скелета, на едрия и среден пясък (от 
1 mm до 0,25 mm) и на дребен пясък (от 0,25 mm до 0,05 mm). според 
Велизарова и др. (2002) почвите, повлияни от върхов и низов пожар 
под черборови култури, поради по-голямо количество и специфичен 
биохимичен състав на горимите материали, изпитват по-съществени 
изменения в структурно-агрегатния си състав, в сравнение с тези под 

фиг. 1. местоположение на изследваните райони: обект 1 с. минерални бани  
и обекти 2  и 3 в околностите на свиленград

Fig. 1. location of studied areas: object 1 mineralni bani village and objects 2 and 3  
in the surroundings of svilengrad
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дъбови гори. Повишаването на температурата по време на пожар води 
до разрушаване на по-едрите фракции на механичния състав (arocena, 
opio, 2003) и намаляване на количеството им в почвата (inbar et al., 
2014). други фактори, които оказват влияние върху механичния състав 
на почвата са видът и продължителността на пожара, както и наклонът 
на склона. културата от черен бор е на полегат склон (9 градуса) и е 
засегната от върхов и низов пожар, който се е разпространил бързо и 
основно е повлиял склопа на насаждението. мощността на горската 
постилка, формирана под културите от черния бор (с. минерални 
Бани) е 4-5 сm в контролните опитни площи (к1, к2 и к3) и около 1 
сm в засегнатите от пожар опитни площи. според neary et al. (2005) 

фиг. 2. механичен състав на почвата под култура от черен бор (Pinus nigra arn.)  
в района на с. минерални бани (обект 1)

Fig. 2. Particle-size distribution of soil under austrian pine plantation (Pinus nigra arn.) 
from the region of village mineralni bani (object 1)

фиг. 3. механичен състав на почвата под насаждение от космат дъб  
(Quercus pubescens Willd.), свиленград (обект 2)

Fig. 3. Particle-size distribution of soil under oak stand (Quercus pubescens Willd.)  
from the region of svilengrad (object 2)
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е възможно бързо придвижващ се върхов пожар с висока интензивност 
да повлияе горската постилка в по-малка степен, като в този случай 
тя се овъглява, но не изгаря напълно.

В почвата под насаждение от космат дъб (н1, н2 и н3) 
също е установено изменение на фракциите на механичния състав 
– разрушаване на по-едрите и увеличаване количеството на по-
фините (фиг. 3). Фракцията на скелета, на пясъка и на дребния 
прах намаляват с 3,46 %, 6,7 % и 4,10 % съответно, а тази на 
средния прах и на ила се увеличават с 4,12 % и 12,38 % съответно. 
Повишаване на количеството на фракцията с размери по-малки от 
0.01mm е установено и при проведено изследване на кафяви и канелени 
горски почви (cambisols; luvisols) повлияни от върхов и низов пожар 
в районите на Плана планина и Ихтиманска средна гора (Велизарова, 
2011). Вероятно температурата, която се достига по време на пожар 
в широколистната растителност е по-ниска от тази в иглолистната, 
поради различния химичен състав на листата/иглолистата и кората 
на дървостоя (Petrin et al., 2014). но в изследваните опитни площи 
от района на свиленград, в насаждение от космат дъб, е установено 
формиране на голямо количество горска постилка, като мощността 
й достига до 7-8 сm в контролата и 4-5 сm в засегнатите от пожар 
опитни площи. освен това, в дъбовото насаждение пожарът е низов 
и височината на обгаряне на дървостоя достига до 1,0-1,5 m. теренът 
е равнинен, което определя по-голяма продължителност на пожара 
на място, а голямото количество постилка подпомага протичането 
му с голяма интензивност и по-голяма продължителност, което от 
своя страна също предизвиква значително изменение във фракциите 
на механичния състав. 

фиг. 4. механичен състав на почвата под култура от бял бор (Pinus sylvestris l.)  
от района на свиленград (обект 3)

Fig. 4. Particle-size distribution of soil under scotch pine plantation (Pinus sylvestris l.) 
from the region of svilengrad (object 3)
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При изследване на сиви горски почви (gray luvisols) под насаждение 
от зимен дъб (Quercus рetraea liebl.) повлияни от низов пожар, е 
установена подобна тенденция на разрушаване на фракцията на 
пясъка и увеличаване на по-фините фракции (Bogdanov, 2014).

В почвата под култура от бял бор (н4, н5 и н6, от района 
на свиленград), повлияна от низов пожар, е установено значително 
увеличаване на едрите фракции – на пясъка – едър и среден (от 1 
mm до 0,25 mm), както и на дребен пясък (от 0,25 mm до 0,05 mm) 
в сравнение с контролата (к7, к8 и к9), като това е най-силно 
изразено за дребния пясък (от 0,25 mm до 0,05 mm) (фиг. 4). Вероятно 
това се дължи на разрушаване на фракциите на скелета (> 3 mm) 
(Велизарова и др., 2001). Фракцията на едрия прах (от 0,05 mm до 0,01 
mm) намалява в сравнение с контролата с 15,79 %. 

иЗвОДи

установено е, че в резултат от въздействието на горски пожар 
в култури от бял и черен бор и насаждение от космат дъб се променя 
механичният състав на почвите, което се проявява в преразпределяне 
на частиците по фракции в зависимост от размера им.

разрушаване на фракциите на пясъка и намаляване на 
съдържанието му в сравнение с контролата е установено в почви, 
повлияни от върхов и низов пожар в култури от черен бор (с около 
6,5%) и низов пожар в насаждение от космат дъб (с около 7,0%). 
Фракцията дребен прах намалява, но се увеличава количеството на 
ила – по-силно изразено в почвата под насаждение от космат дъб (с 
около 12%) съответно.

съществени промени са установени в механичния състав на 
почвата под въздействие на низов пожар в култура от бял бор, 
където по-едрите фракции се увеличават, а по-фините намаляват. 
низовият пожар с по-голяма интензивност разрушава по-голямото 
съдържание на скелетa в тази почва. Фракциите едър и дребен прах 
намаляват с 15,79 % и 9,07 % съответно.

лиТераТУра

Велизарова, ем. 2011. Въздействие на горски пожари върху някои свойства на почви 
под различни дървесни видове, Почвознание, агрохимия и екология, 4, 30-34.

Велизарова, ем., ал. ташев, к. Йорова. 2002. тенденции и особености в изменението 
на някои свойства и показатели на горски почви засегнати от пожари, лесовъд-
ска мисъл, 3-4, 3-22.

Велизарова, ем., к. Йорова, ал. ташев. 2001a. Проучвания върху някои характерис-
тики на горски почви засегнати от пожари в култури от черен бор (Pinus nigra 
arn.) – i. Физични характеристики, наука за гората, 1/2, 29-34.



44

Велизарова, ем., к. Йорова, ал. ташев. 2001b. Проучвания върху някои характерис-
тики на горски почви засегнати от пожари в култури от черен бор (Pinus nigra 
arn.) – ii. Химични характеристики, наука за гората, 1/2, 35-43.

донов, В., с. генчева, к. Йорова. 1971. ръководство за упражнения по горско почвозна-
ние, с., земиздат, 67.

захариев, Б., В. донов, к. Петрунов, с. масъров. 1979. горско-растително районира-
не на нрБ. земиздат, с., 199.

Пенков, м., В. донов, т. Бояджиев, т. андонов, н. нинов, м. Йолевски, г. андонов, 
с. генчева. 1992, класификация и диагностика на почвите в България във връзка 
със земеразделянето, земиздат, с., 151.

михайлова, м., м. нусторова. 2002. Влияние на горските пожари върху структурата 
и функцията на почвената микрофлора, Почвознание, агрохимия и екология, (37), 
1-3, 131-133.

овчаров, д., ал. ташев. 2000. Въздействие на горските пожари върху вредната енто-
мофауна на опожарените площи, наука за гората, 2/3, 37-44.

arocena, J.m., c. opio. 2003. Prescribed fire-induced changes in properties of sub-boreal 
forest soils, geoderma 113, 1-16.

Bogdanov, s. 2012. Forest fire influence on soil texture in burned forests in Bulgaria, Forestry 
ideas, 18, 2 (44), 155-162.

Bogdanov, s. 2014. soil texture changes in gray forest soils (gray luvisols) influenced by 
forest fires in deciduous forests, Forestry ideas, 20,  2 (48), 135–140.

chambers, J., r. tausch, m. amacher, d. germanoski, e. Fleishman, e. Zamudio. 2007 
a demonstration area on ecosystem response to watershed-scale burns in great Basin 
pinyon-juniper woodlands, Joint Fire science Program final report. http://www.firescience.
gov/projects/00-2- 5/00-2- 5_final_report.pdf. (december 2007).

deBano, l.F., d.g. neary, P.F. Ffolliott. 1998. Fire’s effects on ecosystems, new york: John 
Wiley & sons, inc., 333.

deBano, l.F., d. neary, P. Ffolliot. 2005. soil physical properties. – in: neary, d.g., K.c. 
ryan, l.F. deBano, (eds.), Wildland fire in ecosystems. effects of fire on soil and water. 
general technical report 42-4, 29-30.

giovannini, g., s. lucchesi. 1997. modifications induced in soil physico-chemical parameters 
by experimental fires at different intensities, soil science 162, 479-486.

inbar, a., m. lado, m. sternberg, h. tenau, m. Ben-hur. 2014. Forest fire effects on soil 
chemical and physicochemical properties, infiltration, runoff, and erosion in a semiarid 
mediterranean region. geoderma 221–222, 131–138, ediciones, logroño, 29-42.

Josa, r., X. arias, a. sole. 1994. effects of slashburning on some soil physical properties in 
an olm-oak coppice. in: sala, m., rubio, J.l. (eds.), soil erosion and degradation as a 
consequence of forest fires, geoforma ediciones, logroño, 29-42.

neary, d.g., c.c. Klopatek, l.F. deBano, P.F. Ffolliott. 1999. Fire effects on belowground 
sustainability: a review and synthesis, Forest ecology and management, 122, 51-71.

neary, d.g., K.c. ryan, l.F. deBano (eds.) 2005. (revised 2008). Wildland fere in ecosystems: 
effects of fire on soils and water, gen. tech. rep. rmrs-gtr-42, 4-6, 7.

osman, K.t. 2013. Properties and management, Forest soils Xi, 217, 86 illus in color.
Petrin, s., e. Velizarova, P. tsekova, i. Valchev, s. nenkova, t. stankova, m. glushkova, d. 

dimitrov. 2014. Plant’s fuel chemical specifity of the main bulgarian forest types. in Book 
of abstracts of the eighth national conference on chemistry ‘chemistry for sustainable 
development’ 26 -27 June 2014, sofia, 58. 

Velizarova, e., i. ts. marinov, t. liubenov, V. Konstantinov, m. mihajlova. 2010. Forest 
fires impact on erodibility of soils of Plana and sredna gora mountains, Bulgaria. ed. 
Prof. domingos Xavier Viegas in proceedings Vi international conference on Forest 
Fire research in coimbra, Portugal from november 15th to 18th, 2010.dP33 
http://www.adai.pt/icffr/2010/index.php?target (cd with full papers).



45

pArtICLE SIzE dIStrIBUtION OF FIrE AFFECtEd
FOrESt SOILS UNdEr trEE SpECIES

FrOM tHE rEGION SOUtH EASt BULGArIA

I. Molla
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMAry)

changes of soil particles distribution in cinnamonic forest soils (chromic 
luvisols, WrBsr, 2014) under different tree species influenced by forest 
fires have been studied. sampling sites have been established in the flatty-hill 
and foothill region of the belt of oak forests (0-600 m altitude) in the eastern 
rhodopes and in the southern part of sakar mountain. soil samples have 
been taken from fire influenced and uninfluenced areas at a depth of 0 to 
5 cm and from 5 to 20 cm. the composition of the soil texture have been 
determined. the effect of different tree species and the type of fire on the 
physical properties of the soil was found.

Key words: forest fire, chromic luvisols, Particle size distribution, Pinus nigra arn., 
Quercus pubescens Willd., Pinus sylvestris l. sakar mountain, eastern rhodopes
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