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абстракт: Изследванията се отнасят до установяване въздействието на 
пожарите върху съдържанието на въглерод и азот в почвата и последствията в 
дългосрочен аспект за  района на  Биосферен резерват „Бистришко бранище“ от 
Природен парк „Витоша“. Пробовземането е направено един месец след пожара - в 
средата на август 2012 г., и 24 месеца след това. Почвите са тъмноцветни горски 
(umbric cambisols). установено е, че краткосрочното въздействие на пожара върху 
почвите се изразява в съществено понижаване на съдържанието на общ въглерод – 
с около 7%. През изследвания  период настъпва постепенното му възстановяване. 
В края на втората година след пожара, съдържанието на cобщ в повърхностните 5 
cm на почвата се доближава до това от контролните варианти. съдържанието на 
nобщ, в повърхностния 5 cm слой на почвата намалява постепенно  през периода на 
изследване, общо с 0,1 – 0,2 % в сравнение с контролните варианти. непосредствено 
след пожара, стойностите на c/n варират между 16% и 17% и се повишават в края 
на 2-годишния период на изследване.

Ключови думи: горски пожар, динамика на измененията, общ въглерод, общ азот

УвОД

запазването на естествената природна среда на Природен парк 
,,Витоша“ е важно по много причини. разположен е в непосредствена 
близост до столицата и е любимо място за отдих, има  важни 
вододайни функции и др. значимостта на парка се определя и от 
наличието на хабитати с висока природозащитна стойност в 
европейски мащаб. 

Известно е, че горските пожари са сериозна заплаха за горите, 
като нарушават техните функции и екологичния баланс в природата.  
Пожарите, които заемат по-големи площи не само унищожават 
растителността, но предизвикват последващи реакции, които водят 
до влошаване качеството на водните ресурси,  замърсяване на въздуха, 
деградация на земите и увеличаване честотата на проявление на 
редица природни  бедствия като наводнения, лавини, свлачища. 

горските пожари повлияват съдържанието на въглерод в почвите 
от една страна чрез унищожаването на дървесната растителност, в 
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резултат на което се намалява постъпването на органична материя, 
а от друга – чрез изнасянето на повърхностния слой на почвите с 
твърдия и течен отток (elliot, miller, 2002). В процеса на изгаряне 
на растителността се нарушава въглеродният баланс в горските 
екосистеми. то се дължи на протичането на следните процеси: 
изгаряне и/или овъгляване на част от растителните остатъци, 
освобождаване на со2 в атмосферата, промени в температурния 
и влажностен режим на почвите, които от своя страна повлияват 
скоростта на разлагане на останалите растителни остатъци, 
както и на освобождаването на подвижните хранителни елементи 
в почвата (Kasischke et al., 2000). Изчислено е, че емисиите  на  со2 
в атмосферата от горски пожари на територията на саЩ са от 4 
до 6% от средно-годишните количества, емитирани в резултат от 
човешка дейност (Wiedinmyer, neff, 2007). 

освен като компонент на въглеродния цикъл, съдържанието 
на почвеното органично вещество и неговата динамика е важен 
показател за почвата, който определя растежа и развитието на 
растителността след въздействие на горски пожари. Познаването 
на механизма на динамиката на съдържанието на въглерод в почвите 
след пожар ще внесе яснота за ролята на почвата да служи като 
депо, а така също и да се установяват районите, които са уязвими по 
отношение загубата на въглерод. Въздействието на пожарът от 2012 
г. върху изменението на някои свойства в почвите на територията 
на Витоша е слабо проучено (Богданов, 2014, Velizarova et al., 2014). 
Проведени са изследвания върху изменението на органичното вещество, 
подвижните макроелементи и рн в засегната от пожар (октомври 2012 
г.) планинско-ливадна почва по Фао от местността „меча поляна“ на 
Витоша (Богданов, 2014). резултатите показват увеличено съдържание 
на органичното вещество, непосредствено след пожара и намаляване 
през следващата една година (Богданов, 2014). Проучено е изменението 
на запаса на органичното вещество на почви от Биосферен резерват 
„Бистришко бранище“, засегнати от пожара през юли 2012 г, както и 
на почви от местността „Витошко лале“, засегнати от пожар през 
октомври 2012 г. (Velizarova et al., 2014). не са провеждани изследвания 
за динамиката в изменението на съдържанието на въглерод и азот след 
пожара, което косвено отразява силата на въздействие на пожарите 
върху горските екосистеми. Известно е, че загубата  на органично 
вещество в почвата след пожар е прието да служи като мярка за 
оценка на силата на въздействие  на горските пожари (van Wagner 
1973; moreno, oechel 1989; dickinson, Johnson 2001; Keeley, 2008). 

целта на изследването е да се проследят в динамика измененията 
на съдържанието на въглерод и азот в почвата от Биосферен резерват 
„Бистришко бранище“ след пожар.
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МаТериал и МеТОДи

обект на изследване са почви от Биосферен резерват 
„Бистришко бранище“ от Природен парк „Витоша“, засегнати 
от пожара на 01.07.2012 г., обхващащ предимно територията на 
ветровала (фиг. 1). 

Първото пробовземане е извършено през август 2012 г. - един 
месец след пожара. заложени са 2 почвени профила - обозначени оП1 
и оП2, на територията, засегната от пожар и по още две прикопки 
в близост до тях – общо 2 профила и 4 прикопки. заложени са още 2 
почвени профила в незасегната от пожар площ (контролни варианти), 
обозначени като кВ1 и кВ2. Пространственото разположение на 
почвените профили е представено на фиг. 1. следващо пробовземане 
е направено 24 месеца след пожара в същите опитни площи. 

основният дървесен вид е обикновен смърч (Picea abies (l.) 
Karsten), но в по-голямата част от територията на пожара е паднала 
суха маса от ветровала или стояща, но изсъхнала. тази маса създава 
голям обем сухи горими материали, които поддържат пожар с голяма 
сила. такъв пожар от своя страна предизвиква съществено изменение 
в съдържанието и запаса на органичното вещество. Почвените 
образци са вземани от повърхностните 5 cm  и по дълбочина до 
80 cm през 20 cm (таблица 2). Почвите от района на Биосферен 
резерват „Бистришко бранище“ са тъмноцветни горски (umbric 
cambisols) (WrBsr, 2014) с мощен хумусен хоризонт (до 40-50 cm) с високо 
съдържание на въглерод и тъмно оцветяване, както и дълбок почвен 
профил до 80-90 cm. Използвани са стандартни методи за анализ и 
оценка на показателите – съдържание на органичното вещество, чрез 
определяне на общ въглерод по метода на тюрин и съдържание на общ 
азот по метода на келдал. основните характеристики на почвата 

фиг. 1. разположение на обектите на изследване и точките  на пробовземане  
Fig. 1. study area location
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– рн, органично вещество (с, %) и обемно тегло са определени по 
стандартните методи, описани от донов и др. (1971). обемното 
тегло е определено от проба, взета в ненарушено състояние с 
пръстен с определен обем. общото съдържание на азот в почвата е 
определено по метода на келдал. органичното вещество в почвата 
е определено чрез окисляване до со2, като за окислител се използва 
к2cr2o7 в сярно-кисела среда. отделеният кислород окислява въглерода 
в хумуса. районът на пробовземане обхваща диапазон от надморска 
височина от 1490 m до 1520 m. засегнатата от пожара площ в 
Биосферен резерват „Бистришко бранище“  е 51,81 ha (Velizarova et 
al., 2014). 

реЗУлТаТи и ОбСъжДане 

резултатите за съдържание общ въглерод и азот, както и 
отношението на  c/n и ph са представени на фиг. 2. съдържанието 
на въглерод в повърхностните 5 cm от незасегнатите от пожара 
почви (контролните варианти)  варира от 17% до 18%, като тези 
стойности са характерни за тъмноцветните почви. краткосрочното 
въздействие на пожара (1 месец) се изразява в съществено понижаване 
на съдържанието на общ въглерод – с около 7%. съдържанието на 
азот намалява с около 0,1% в  повърхностния слой на почвите. тези 
изменения са най-силно изразени в повърхностния 5 cm слой, което 
е потвърдено и в други изследвания (Bogdanov, 2012; Velizarova, 2011; 
molla et al., 2014, Богданов, 2014). намаление в съдържанието на 
въглерода в сравнение със същия слой на контролните варианти се 
отчита и на дълбочина на почвата до 20 cm. една от причините за 
понижаване съдържанието на въглерода в почвата непосредствено 

Таблица 1
Характеристика на опитните площи

table 1
characteristics of sampling sites

Опитни площи
Sampling sites

надморска височина, m
Altitude, m

Географски координати
Coordinates

оП 1 1520 42°33’48.5”n
23°18’56.9”e

оП 2 1529 42°33’44.6”n
23°19’6.7”e

кВ 1 1494 42°33’45.3”n
23°18’49.9”e

кВ 2 1490 42°33’34.1”n
23°18’47.9”e



51

след пожар, се дължи на директното му освобождаване в атмосферата 
като со2 в процеса на горене на растителните остатъци (campbell 
et al., 2007; meigs et al., 2009), а количеството му е функция на 
интензивността на пожара  (Wiedinmyer, hurteau, 2010). установено 
е, че при температура по време на пожар от 1000c до 2000c настъпва 
дестилация на летливите съставки на органичните вещества и 
по този начин започва неговата загуба (giovannini, lucchesi, 1997). 
намаляване съдържанието на въглерод в почвата непосредствено след 
пожар е установено и от други автори (Брощилов, Брощилова, 2002; 
топалова, Велизарова, 2005), според които причината е по-малкият 
запас от горска постилка, формирана най-вече под широколистна 
горска растителност, както и видът на пожар - низов. 

През последващия период от 24 месеца, съдържанието на cобщ в 
повърхностните 5 cm на почвата се повишава с около 6% в почвата 
от оП1 и с около 2% в тази от оП2. Подобна тенденцията се 
наблюдава и по дълбочина на почвения профил. установено е, 
че ако в резултат от пожара се образуват овъглени растителни 
остатъци или „черен въглерод“, то в тази форма може да остане по-
продължително време  на повърхността на почвата (deluca, aplet, 
2008). Изменението на въглерода по дълбочина на почвения профил 
се дължи на въздействието на пожара върху подземната биомаса и 
пропускливостта на почвата.  това повлиява запаса на въглерода в 
периода след пожар  (Velizarova et al., 2014).

данните за съдържанието на азот в почвите от Биосферен 
резерват „Бистришко бранище“, засегнати от пожара, показват 
аналогично изменение, както във времето, така и по дълбочина на 
почвения профил, макар и по-слабо изразено. с около 0,1% намалява 
съдържанието на общ азот в почвите от двете оП в сравнение 
с контролата непосредствено след пожара. то продължава и през 
следващия период, като в края на втората година е установено  
понижение с около 0,1%. основна причина е изгарянето на биомасата, 
в която азотът е основен елемент и във вид на газ се отделя  в 
атмосферата. за продължаващото му намаляване в по-продължителен 
етап основна роля играят почвените микроорганизми, които го 
имобилизират и правят недостъпен за растенията (durán et al., 
2009). 

отношението на c/n е важен показател на почвата и показва 
обогатеността й с азот. данните показват, че непосредствено 
след пожара, стойностите на c/n в почвата, засегната от пожара 
варират между 16 % и 17% и са по-ниски в сравнение с контролните 
варианти (фиг. 2 с). Поради изгаряне/разрушаване на растителните 
остатъци, непосредствено след пожара се ускоряват процесите 
на минерализация на органичното вещество и в резултат на това 
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фиг. 2. съдържание на общ въглерод (а), азот (В) и c/n (с) 
Fig. 2. content of the total soil organic carbon (а), nitrogen (В) and (c) 
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се натрупва n (White et al. 1973; raison,  1979). основните причини 
за увеличаване стойностите на c/n в края на 2-годишния период 
на изследване се дължи на по-ниското съдържание на n, поради 
отделянето му във вид на газ n, загуба от излужване или ерозия на 
почвата (stephan et al., 2012). 

иЗвОДи 

Въздействието на пожара в краткосрочен аспект  - 1 месец след 
пожара, върху почвите от Биосферен резерват „Бистришко бранище“ 
се изразява в съществено понижаване съдържанието на общ въглерод 
– с около 7% в повърхностния 5 cm слой на почвата в сравнение с 
контролата. съдържанието на азот намалява с 0,1%. 

През втория изследван период – 24 месеца след пожара, 
съдържанието на общ въглерод в повърхностните 5 cm на почвата 
се повишава между 3% и 6% спрямо първия период на изследване и 
доближава съдържанието на  въглерод  в почвата от контролните 
варианти. 

съдържанието на nобщ, в повърхностния 5 cm слой на почвата 
намалява постепенно  през периода на изследване, общо с 0,1 – 0,2 % 
в сравнение с контролните варианти. 

непосредствено след пожара, стойностите на c/n в почвата 
от Биосферен резерват „Бистришко бранище“, засегната от пожара, 
варират между 16% и 17% и се повишават в края на 2-годишния 
период на изследване.

Въздействието на пожара оказва дълготраен ефект – в течение 
на 2-годишния период на изследване върху съдържанието на общ 
въглерод и азот. 
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dyNAMICS OF SOIL OrGANIC MAttEr CHANGES AFtEr FIrE 
IN ‘BIStrISHKO BrANISHtE’ BIOSpHErE rESErVE 

E. Velizarova
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences 

(SUMMAry)

investigations are related to establishment of fire impact on the total 
content of carbon and nitrogen in the soil and to the consequences in 
long-term impact on the area of ‘Bistrishko branishte’ Biosphere reserve of 
natural park ‘Vitosha’. sampling was performed one month and 24 months 
after the fire which occurred on July 1, 2012. the soils from sampling area 
were classified as umbric cambisols (WrBss, 2014). it was found that the 
short-term effect of forest fire on soil was resulted in a significant decrease 
in total carbon content – with about 7%. during the two years period of 
investigation total organic carbon content (ctotal) in the surface 5 cm of the 
soil increased and the established values were close to those found for the 
control variants. the content of ntotal decreased during the whole period of 
the study – in the total with 0,1 – 0,2% compared to the control variants. 
immediately after the fire, the values of c/n in the soil affected by fire were 
between 16% and 17% and increase at the end of the 2-year study period.
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