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Резюме: Характерно за страната ни е, че всяка година, в 
резултат на възникнали пожари, се опустошават големи по площ 
територии. Последствията от пожарите се изразяват в 
обезлeсяване, ерозия на почвите, промяна в биологично 
разнообразие, влошаване състоянието на горите и на 
екосистемите. 

Целта на настоящата разработка е да се направи оценка 
на промените на някои характерни почвени показатели 
вследствие на пожар. За постигане на поставената цел са 
оценени промените в pH, хумусно съдържание и химичен състав 
на почвата преди и след пожар с използване ГИС на почвените 
ресурси. Изследванията са проведени в с. Фролош, обл. 
Кюстендил, през 2016 г. 
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УВОД 

Горските пожари представляват една от основните опасности 

за структурата, състава и функционирането на горските екосистеми. 

Преобладаващия антропогеннен характер на пожарите (около 90%), 

налага категоризирането на горите в близост до урбанизирани 

територии като високорискови. Като такива се определят около три 

четвърти от горите в България [15]. 

Горските пожари представляват сериозен проблем, както за 

територията на България, така и за редица държави в Европа и света. 

Изключително антропогенният им характер налага силите да бъдат 

насочени към превенция и ограничаване на тези рискови процеси. 

Борбата с горските пожари е усложнена и поради факта, че страната 

ни се характеризира със специфичен релеф и трудно достъпни 

местности, което в много случай затруднява придвижването на 

специализирана техника до местата, където е възникнал пожарът. 

Екологичните отражения на пожарите намират израз в 

обезлесяване и ерозия на горските почви, унищожаване на уникални 

находища на ендемични, редки и защитени видове, ограничаване на 

биологичното разнообразие, промяна на водния отток, нарушаване 

на топлинния и воден баланс на екосистемите, влошаване на 

санитарното състояние на горите и намаляване на поглъщателния 

капацитет на въглероден диоксид. По отношение на почвената 

ерозия и биологичното разнообразие, щетите от пожарите са трудно, 

а нерядко и практически невъзобновими. В резултат на горските 

пожари, се унищожават ценни и редки растителни и животински 

видове, за чието възстановяване впоследствие са необходими 



 

десетки и повече години, а в някои случаи възстановяването на 

унищожените екосистеми е невъзможно.  

Горските пожари водят до унищожаване на горски ресурси и 

загуба на дългогодишни инвестиции и необходимост от 

допълнителни финансови средства за ликвидиране на вредните. Те 

са причина за влошаване на условията за стопанска дейност, 

снижаване качеството на околната среда, обезлюдяване на 

опожарените райони. Характерна особеност на пораженията от 

горски пожари през последните години е голямата опасност, на 

която са изложени хора, жилища, инфраструктура и други обекти. 

Целта, която си поставя настоящата разработка работа е да се 

извърши изследване, локализиране и оценка на деградацията на 

почвата вследствие на пожар. 

За постигането на така заложената цел е необходимо 

изпълнението на следните задачи: 

- да се направи изследване относно pH и химичния състав 

на почвата преди и след пожар; 

- да се направи оценка на деградацията на почвите в 

следствие на пожар; 

Повод за настоящата дипломна работа е проблема, свързан с 

екологичните отражения на пожарите, които са: обезлeсяване, ерозия 

на почвите, ограничаване на биологично разнообразие, влошаване 

състоянието на горите, а от там и на екосистемите като цяло. 

Обект на изследване е с. Фролош, област Кюстендил. 

Използвани методи: 

При разработването на дипломната работа са извършени 

лабораторни анализи, използвани са ГИС на почвените ресурси, 



 

 

дистанционни и геосатистически методи, както и данни от 

литературни и интернет източници. 

Обект и методика 

2.1. Местоположение 

Село Фролош (област Кюстендил) е разположено в 

Югозападен планов регион на България. То е част от община 

Кочериново. Намира се западно от пътя Дупница - Благоевград. 

Географските му координати са: ширина: 42.1332401, дължина 

22.9210854. Надморската височина е от 700 до 999 м. Разстоянието 

по въздух до столицата София е 69,232 км. Площта на землището е 

52,094 км2. 

 

Фиг. 1. Обект на изследване 

2.2. Климат 

Климатът е преходно континентален, а в районите с по-

голяма надморска височина – планински. 



 

Табл. 1. Данни за климата в района 

Станция н.м.в. Елем. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII З П Л Е год. 

Благоевград 

ср. темп. 0,5 3,0 6,7 12,3 16,8 20,3 23,0 22,8 19,0 13,3 7,7 2,9 2,1 11,9 22,0 13,3 12,4 

ср. макс.темп 4,7 7,9 12,4 18,4 23,2 26,9 30,2 30,0 26,2 19,4 12,8 7,0 6,5 18,0 29,0 19,5 18,3 

ср. мин. темп. -3,5 -1,8 1,0 5,6 10,0 13,4 15,3 15,1 11,8 7,4 3,8 -0,8 -2,0 5,5 14,6 7,7 6,4 

кол. вал. 42 37 36 50 58 67 42 31 35 50 63 49 128 144 140 148 560 

 



 

 

 

Фиг. 2. Климатограма за станция Благоевград. 
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Село Фролош се намира в зоната на преходно - 

континенталния климат със средиземноморско влияние, предимно 

по течението на река Струма. Тази зона се характеризира с 

продължителна пролет и лято, както и с мека зима. Климатът е 

изключително благоприятен за развитието на селското стопанство и 

най- вече за отглеждането на разнообразни селскостопански култури 

/зърнени култури, лен, картофи и др./. В района се чувства влиянието 

на средиземноморския климат, което е характерно за селищата, 

разположени по поречието на река Струма. За формирането на 

валежите в региона от основно значение е характерният за района 

климат. Снегът се задържа предимно в най-високите места. Най-

топли са месеците юли и август, а най-студени – януари и февруари. 

Валежите в района са най- обилни през месеците април, ноември и 

декември. Средногодишната температура е 10°С, а годишната сума 

на валежите е 200 мм. Преобладаващите ветрове са северните. 

2.3. Води 

Главна отводнителна артерия е река Струма, в коята се вливат 

реките Треклянска, Драговищица, Бистрица, Слокощица, Джерман и 

Рила. Подпочвените води са на сравнително високо ниво. Карстови 

води има главно в Кюстендилско - Краище. В близост (край село 

Полска Скакавица) река Големи дол образува водопада Скакавица с 

височина 70 м. Язовирите „Дяково”, „Берсин”, „Дреновдол” и 

„Багренци” се използват главно за напояване. 

2.4. Почви 

Почвената покривка е разнообразна – алувиални, канелени, 

хумусно-карбонатни, планинско-ливадни и черноземни. Най-голямо 

значение за овощарството имат алувиалните почви.  



 

 

Почвите в обекта на изследване са лесивирани канелени 

горски почви (Сhromic luvisols), плитки, слабо до средно ерозирани.  

• Разпространение и условия на почвообразуване [1] 

Тези почви имат широко разпространение в Южна България. 

Карбонатните и излужените канелени горски почви заемат 

незначителни площи и основно са разпространени лесивираните. 

Срещат се във всички райони и провинции както на 

Среднобългарската, така и на Южнобългарската ксеротермална зона. 

Заемат обикновено терените , разположени по-високо от излужените 

канелени горски почви, поради което са по-дренирани. Образуват се 

върху различни почвообразуващи материали, но предимно върху 

беднокарбонатни или безкарбонатни. Нормално развитите (дълбоки) 

почви са образувани главно върху плиоценски и старокватернерни 

отложения и несилно пресечен релеф. Те са разпространени най-вече 

в Тракийско-Тунджанската, Софийско-Краищенската, 

Среднострумско-Осоговската и по-малко в Подбалканската почвена 

провинция. Върху предпланинските терени със силно пресечен 

релеф, в резултат на силната ерозия, сега се наблюдават големи 

терени с плитки, слабо развити, примитивни почви и оголени скали. 

Досега тези почви са причислявани към лесивираните почви под 

названието плитки и силно ерозирани лесивирани канелени горски 

почви. Тези почви обаче не трябва повече да се разглеждат като 

лесивирани горски, а трябва да се отнесат съответно към неразвитите 

и примитивните почви - литосоли и регосоли. Към момента за 

земеделски цели се стопанисват около 8,8 млн. декара от тези почви. 

От тях нивите са около 5,6 млн. декара, а около 3,3 млн. декара са 

мери и пасища. От обработваемата площ около 1,6 млн. декара са 



 

ерозирани и плитки. Голямата част от мерите и пасищата също са 

върху плитки и ерозирани почви. Останалата част от лесивираните 

канелени горски почви - около 15 млн. декара, са заети с гори и се 

намират в горския фонд. 

Лесивираните канелени горски почви се образуват под 

влияние на добре развита (главно дъбова) горска растителност (с по-

малко участие на тревистата растителност). Основният процес, под 

влияние, на който се осъществява формирането и еволюцията на 

тези почви, е лесивирането. Но трябва да се подчертае, че като 

съпътстващ процес е ясно изразено и вътрепочвеното глинясване в 

средната част на почвата, т.е. камбичният процес. Така че, 

формираният илувиален хоризонт има характер и на камбичен 

хоризонт и тези почви запазват своята генетическа връзка с 

излужените канелени горски почви. При равнинен терен силното 

обогатяване на илувиалния хоризонт с глина (по пътя на лесиважа и 

вътрепочвеното глинясване) обуславя еволюирането на тези почви в 

псевдоподзолисти. По-рано в нашата класификация тези почви се 

означаваха като силно излужени до слабо оподзолени канелени 

горски почви (тогава лесиважа се схващаше като излужване и 

оподзоляване). Според класификацията на ФАО сега те се отнасят 

към лесивираните почви (лувисолите) и по-специално към тези с 

червеникаво оцветен илувиален хоризонт (хромик лувисол). 

Подразделянето на този подтип на видове може да стане по степента 

на лесивиране (по величината на текстурния коефициент) или по 

мощността на хумусно-елувиалния хоризонт на три вида - слабо, 

средно и силно лесивирани. Приема се, че тези почви се формират от 

излужените канелени горски почви, след създаване на по-добри 



 

 

условия за развитието на горската растителност и по-добър воден 

отток отгоре надолу през влажните периоди. 

• Морфологични особености 

В сравнение с излужените, лесивираните канелени горски 

почви имат ясно диференциран почвен профил. Под естествената 

горска растителност се образува тънка горска постеля, която 

ежегодно почти напълно се разлага. Под горската постеля следва 

добре изразен хумусно-елувиален хоризонт, горната част на който 

(5-7 сm) има кафеникавосив цвят (съдържа повече хумус), а долната 

(15-20 сm) има сив цвят, обикновено с канелен отенък, по-лек 

механичен състав и нездрава бучковидна структура. Мощността му 

варира слабо при по-глинестите разновидности - от 15 до 20 сm. С 

по-голяма мощност се отличава този хоризонт (30-40 сm) при 

почвите формирани върху по-леки (предимно кватернерни) наноси в 

някои долини. Някои почвоведи отделят тези почви като отделен вид 

- нискодолинни (с мощен хумусно-елувиален хоризонт). 

Елувиалният хоризонт доста рязко преминава надолу в следващия 

глинесто-илувиален хоризонт. Илувиалният хоризонт има 

кафеникавочервено оцветяване, плътен строеж и бучковидно-

призматична структура с гланцирани страни. Неговата мощност е от 

60 до 80 сm и с повече или по-малко рязък преход той преминава в 

обогатена с карбонати подпочва (хоризонт С). 

Микроморфологичните изследвания показват добре изразено 

лесивиране (наличност на ориентирана, натечна глина в илувиалния 

хоризонт), особено при по-леките по механичен състав 

разновидности, а също и наличност на вътрепочвено глинясване 

(наличие на папюли в същия хоризонт), което е по-добре изразено 



 

при по-глинестите разновидности. Общият строеж на профила при 

естествени условия е Ао-АЕ-Вt-Ск, а при обработваемите почви - 

Аорн-Вt-Ск. 

• Механичен състав 

Механичният състав на тези почви варира в зависимост от 

почвообразуващите материали. По-тежки (тежко песъчливо-

глинести до леко глинести) са почвите, образувани върху 

плиоценски и старокватернерни отложения, а значително по-леки 

(средно песъчливо-глинести) са почвите, формирани върху по-груби 

преотложени изветрителни продукти, получени от гранити, 

гранитогнайси и пясъчници. Сравнително по-леки по механичен 

състав са и почвите, образувани върху по-млади речни тераси 

(нискодолинните). Плитките почви, образувани върху твърди скали 

или преотложени продукти от тях, имат значително по-лек 

механичен състав. По дълбочина на профила се наблюдава рязка 

диференциация на глината. Хумусно-елувиалния хоризонт е обеднял 

на глина, а илувиалният е обогатен - текстурният коефициент в 

зависимост от степента на лесивиране, варира от 1,5 до 2,5, като при 

по-леките разновидности може да достигне 3,0. 

• Минералогичен състав 

В зависимост от почвообразуващите материали се намира и 

съставът на първичните минерали. От първичните минерали се 

срещат най-много кварц, след това фелдшпати, слюди и някои други. 

Вторичните минерали са представени главно от глинестите 

минерали - монтморилонит, хидрослюди, смесенослоисти и по-

малко каолинит. В зависимост от почвообразуващите материали 

количественото съотношение на глинестите минериали е различно. 



 

 

Почвите, образувани върху плиоценски, старокватернерни и 

пролувиални наноси в равнинните и по-ниски места, съдържат много 

монтморилонит. Образуваните върху по-леки кватернерни речни 

наноси и особено когато тези наноси са продукти от изветрянето на 

гранити и пясъчници, съдържат повече хидрослюдести минерали и 

каолинит. При почвите образувани върху твърди базични скали - 

андезит и варовити скали, се образуват главно монтморилонитови 

минерали, а върху кисели скали - гранити, риолити и пясъчници - 

повече хидрослюди и каолинит. Във всички случаи количеството на 

монтморилонита се увеличава в илувиалния хоризонт. В глинестата 

фракция на тези почви се наблюдава присъствие и на свободни 

железни хидроокиси. 

• Химичен състав 

Количественото съдържание на отделните химични елементи 

варира в доста широки граници в зависимост от почвообразуващите 

материали. Навсякъде обаче се наблюдава увеличение на 

съдържанието на силиций и намаляване съдържанието на желязо и 

алуминий в хумусно-елувиалния хоризонт, а това съотношение е 

обратно в илувиалния хоризонт. Тази диференциация на 

споменатите елементи обаче не е резултат на деструктивни процеси 

(разрушаване на глината в хумусно-елувиалния хоризонт), а е в 

резултат от лесивирането (механично преместване на глината отгоре 

надолу и свързаните с нея желязо и алуминий) - иловата фракция от 

елувиалния и илувиалния хоризонт не се различава по химичен 

състав. Алкалоземните карбонати са изнесени от почвения профил и 

са отложени в почвообразуващите материали (хоризонт С). 

• Хумусно съдържание 



 

Хумусното съдържание общо взето, е ниско. При естествени 

условия то е малко по-високо (2-3 %) само в най-горната част на 

хумусно-елувиалния хоризинт (от 0 до 10 сm). В долната част на 

елувиалния хоризонт (до 20-25 сm) намалява до 1-1,5 %. В 

илувиалния хоризинт хумусното съдържание в орницата е силно 

намаляло и е под или около 1 %. В съответствие с това и хумусните 

запаси както в орницата, така и за еднометровия слой са много 

ниски. Типът на хумуса в орницата е фулватно-хуматен (Сх:Сф - 0,6-

0,8). а надолу подчертано фулватен. Обогатеността на хумуса с азот 

е висока. Оптическата плътност на хуминовите киселини е 

сравнително висока. В орницата значителна част от хуминовите 

киселини са свободни или свързани с R2О3, но надолу са изцяло 

свързани с калций. При по-силно вкислените почви (в резултат от 

продължително използуване на физиологично кисели минерални 

торове) качеството на хумуса е още по-влошено - намалено е 

количеството на хуминовите киселини, увеличено е участието на 

агресивната фракция на фулвокиселините, както и на свободните 

хуминови киселини, т.е. хумусът става кисел (ненаситен). 

• Съдържание на общ азот 

Съдържанието на общ азот в орницата е ниско (0,1-0,2 %). 

Незначително е съдържанието на усвоим азот, поради което тези 

почви са слабо запасени с този елемент. Условията за нитрификация 

също не са много благоприятни, т.е. тези почви имат и 

неблагоприятен азотен режим. 

• Съдържание на общ фосфор 

Съдържанието на общ фосфор също не е високо - 0.10-0,15 %. 

Незначителни са количествата и на усвоимия фосфор -голяма част от 



 

 

фосфора се намира в неподвижни форми (железни и алуминеви 

фосфати). Поради това тези почви са слабо запасени с усвоим 

фосфор и имат неблагоприятен фосфорен режим. 

• Съдържание на общ калий 

Съдържанието на общ калий е, общо взето, доста високо, но 

варира в широки граници - 1,1-2,3 %, в зависимост от богатството на 

почвообразуващите материали на калий. В повечето случаи тези 

почви са добре и средно запасени с усвоим калий. 

• Общо количество основни микроелементи 

Общите количества от основните микроелементи са 

значителни, но не от всички усвоимите форми са в достатъчно 

количество. Тези почви са добре запасени с желязо, манган, цинк и 

мед и средно до слабо запасени с молибден и бор. 

• Физико-химични свойства 

Реакцията в орницата обикновено е средно кисела (рН в Н2О - 

5-5,5), а в илувиалния хоризонт малко по-кисела (рН в Н2О малко 

под 5). Но в редица случаи, вследствие антропогенното вкисляване, 

реакцията в орницата е силно кисела. При по-силно вкислените 

почви се наблюдава и наличие на невисока обменна киселинност, 

причинена от обменен алуминий. Степента на наситеност с бази, 

макар и непълна, в горната част на почвата е значителна - 70-80 %. 

Надолу по профила се увеличава и в най-долната част, особено 

където се съдържат карбонати, е пълна. Катионният сорбционен 

капацитет варира в широки граници в съответствие с механичния 

състав. При това се наблюдава ясна диференциация по профила. В 

повърхностните хоризонти (орницата) този капацитет варира от 10 

до 25 mequ/100 g почва, а за илувиалния хоризонт - от 23 до 45 



 

mequ/100 g почва. В сравнение с излужените, лесивираните канелени 

горски почви имат по-неблагоприятни физикохимични свойства. 

 

• Физични свойства 

При естествени условия хумусно-елувиалният хоризонт има 

все още добре изразена троховидно-бучковидна структура - около 50 

% водоустойчиви агрегати над 0,25 сm. Орницата на 

старообработваемите почви обаче е доста силно разпрашена - 

водоустойчивите агрегати над 0,25 mm намаляват до 30-35 %. Освен 

това тук голяма част от почвената маса се намира в 

разделночастично състояние, което е показател за значително 

намалени потенциални възможности за възстановяване на 

структурата. Влошеното качество на хумуса също намалява 

възможностите за оструктуряване. Агрономическата ценност и на 

водоустойчивите макроагрегати не е висока (ниска е 

вътреагрегатната им порьозност). Илувиалните хоризонти нямат 

агрономически ценна структура. 

• Стойности на общи физични показатели  

Стойностите на общите физични показатели варират в 

зависимост от механичния състав и показват диференциация по 

профила. Относителната плътност варира най-слабо - 2,65 до 2,75 за 

елувиалните хоризонти и орницата, като съвсем слабо се повишава в 

илувиалните хоризонти. Обемната плътност в сухо състояние варира 

в повърхностните хоризонти от 1,4 до 1,7, а в илувиалните - от 1,8 до 

2,0. В съответствие с това тези почви имат и сравнително ниска обща 

порьозност около 30-40 % за повърхностните хоризонти и около 25-

30 % за илувиалните хоризонти. Недостатъчен е обемът на 



 

 

дрениращите пори особено в илувиалния хоризонт, поради което и 

при по-слабо намокряне се влошава въздушния режим. 

Вследствие обезструктуряването и вкисляването на тези 

почви те нямат и много благоприятни физико-механични свойства. 

Орницата при дъжд се приплесква и уплътнява, при изсъхване се 

втвърдява, образува кора и ако се обработва в такова състояние, се 

кърти на едри буци. Във влажно състояние показва значителна 

пластичност и лепливост. Поради това съпротивлението при 

обработката е значително високо - от 0,6 до 0,75 kg/сm2. Тези 

свойства още повече се влошават, когато в орницата се включи и 

част от илувиалния хоризонт (при по-плитък елувиален хоризонт) 

или при наличие на ерозия. Илувиалният глинест и силно уплътнен 

хоризонт затруднява развитието на растенията с по-дълбока 

коренова система. 

• Стойности на основни хидрологични показатели 

Стойностите на основните хидрологични показатели също 

варират в зависимост от механичния състав, поради което показват и 

диференциация по профила. При по-глинестите разновидности, 

формирани върху плиоценски и староквартернерни наноси, 

пределната полска влажност в орницата варира от 18 до 22 %, а в 

илувиалния хоризонт от 25 до 28 %. Влажността на завяхване за 

орницата е 9-11 %, а за илувиалния 15-18 %. Общия запас на вода в 

еднометровия слой достига 260 mm, от който само около половината 

е продуктивен (усвоим). При по-леките разновидности стойностите 

на хидрологичните показатели са по-ниски. Водопропускливостта е 

ниска, особено в илувиалния хоризонт - филтрацията на хумусно-

елувиалния хоризонт е около 0,15 m/24h, а на илувиалния около 0,03 



 

m/24h. Водният баланс не е много благоприятен - валежите са 

неравномерно разпределени и поради обезструктуряването голяма 

част от влагата се изпарява непроизводително през топлите сухи 

месеци. Топлинният режим на тези почви е благоприятен. 

• Плодородие на лесивираните канелени горски почви и 

мерки за неговото повишаване  

В сравнение с излужените канелени горски почви, 

лесивираните имат по-ниско природно плодородие, поради по-

неблагоприятните физични и химични свойства. Като по-важни 

фактори ограничаващи почвеното плодородие тук са намаляване на 

количеството и влошаване качеството на хумуса, силното 

обезструктуряване на орницата, развитието на водната ерозия, 

антропогенното вкисляване, обедняването на основните хранителни 

елементи и недостига на влага през някои периоди. Ето защо и 

мерките за поддържане и повишаване плодородието на тези почви 

трябва да се насочат към корегиране на споменатите фактори. 

За увеличаване количеството на хумуса е необходимо да се 

прилага торене (с оборски тор, компости, зелено торене), подходящо 

редуване на културите и внасяне и заораване на повече растителни 

(следжътвени) остатъци - да не се допуска изгарянето на 

следжътвените остатъци. Увеличаването на хумуса и правилното 

редуване на културите води и до оструктуряване на орницата. 

За преустановяване на водната ерозия е необходимо да се 

прилагат съответните комплексни мерки съобразно вида и степента 

на ерозията. 

При необходимост от увеличаване мощността на орницата 

(при плитък елувиален хоризонт или ерозия) това трябва да става 



 

 

внимателно като се удълбочава постепенно - по 3-4 сm годишно при 

едновременно внасяне на високи дози оборски тор. Включването на 

по-голяма част от илувиалния хоризонт (мъртвицата) без органично 

торене води до влошаване на физичните свойства на орницата и 

понижаване плодородието през следващите няколко години. 

За отстраняване вредната почвена киселинност трябва да се 

прилага варуване и да не се използват физиологично кисели 

минерални торове. 

За получаване на стабилни добиви е необходимо редовно 

торене и с минерални торове - главно с азотни и фосфорни, а и с 

умерени дози калиеви торове. В някои случаи е необходимо и торене 

с микроелементи - главно цинк, молибден и бор. 

При отглеждане на редица пролетни култури с по-дълъг 

вегетационен период не винаги се получават задоволителни добиви, 

поради засушаване през лятото. В тези случаи, ако има възможност, 

трябва да се полива. При напояване на тези почви е най-добре да се 

използва дъждовална техника. Гравитационното напояване трябва да 

се извършва на дълги бразди, но с малка скорост на водната струя (за 

предотвратяване на поливна ерозия) и по-продължително време (за 

по-добро намокряне на илувиалния хоризонт, който има ниска 

водопропускливост). 

При поливни условия по каналната мрежа няма значителна 

загуба на вода по пътя на филтрацията (поради слабата 

водопропускливост на илувиалния хоризонт), но от периодичното 

намокряне и изсушаване този хоризонт бързо се разрушава и 

каналите се затлачват, поради което е по-добре те да се облицоват. 



 

При полагане на повече грижи плодородието и 

продуктивността на тези почви значително се повишава и на тях 

успешно могат да се отглеждат много земеделски култури. 

Подходящи са за отглеждане на всички основни зимни и пролетни 

зърнени житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес, сорго, просо, 

царевица и др.), редица зърнени бобови култури (фасул, соя, грах, 

леща, нахут, бакла), някои технически и други култури (слънчоглед, 

раница, захарно цвекло, едролистен и дребнолистен тютюн, люцерна 

и други многогодишни треви). На по-дълбоко разработените, 

обогатени на хумус и хранителни вещества и по-леки по механичен 

състав почви, при напояване могат да се отглеждат и основните 

зеленчукови култури. Подходящи са за отглеждане на различни 

сортове лози - на неерозираните за червени и бели трапезни вина, за 

дестилати и конячни материали, за гроздов концентрат и за сокове, а 

на ерозираните - за шампански виноматериали и за десертни вина. 

Подходящи са и за редица овощни култури. На неерозираните 

главно сливи, круши и орехи, а на ерозираните обогатени на 

варовити материали добре се развиват черешите, вишните и 

бадемите. В Карловски и Казанлъшки район може да се отглежда и 

казанлъшката маслодайна роза. На места с по-голяма надморска 

височина може да бъде отглеждан и хмел. Подборът на отделните 

култури трябва да става съобразно техните изисквания към 

реакцията и другите особености на почвите и съответно да се 

подбират подходящите площи или предварително да се прилагат 

някои от отбелязаните мерки. При напояване пролетните култури с 

по-дълъг вегатационен период, както и трайните насаждения, дават 

винаги стабилни и високи добиви.  



 

 

2.5. Горски фонд 

По данни на Националното управление по горите при 

Министерството на земеделието и горите, през 2000 г. площта на 

горския фонд в България възлиза на 3 914 355 ha, което представлява 

35,28 % от територията на страната. С гори са покрити 3 398 307 hа, 

което представлява 30,62% лесистост. В сравнение с 1999 г. площта 

на горския фонд е увеличена с 20 099 ha и се дължи основно на 

прилагането на §7 от Преходни и заключителни разпоредби на 

Закона за горите, съгласно който към държавния горски фонд се 

причисляват изключените за изкореняване, но неизкоренени гори, 

както и неустроените досега. Горите в региона са широколистни, но 

преобладават и иглолистни. В резервата „Габра” с площ 89,5 ha в 

Осогово са оцелили гори от черни бор. В Рила доминират видове, 

характерни за иглолистния горски пояс. 



 

 
Фиг. 3. Локализация на горския пожар. Почвен тип. 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 



 

 

3.1. Подготовка за провеждане на експериментални 

изследвания 

За да може да се направи анализ, локализиране и оценка по 

отношение влиянието на горски пожар върху деградацията на 

почвата е необходимо да се изследва промяната на някои показатели 

на почвата преди и след пожар. За тази цел, съгласно методиката за 

вземане на почвени проби, са взети такива, за анализ на pH, хумус, 

азот, фосфор и калий. Целта е да се направи сравнение на 

стойностите им в почва, незасегната от пожар и такава, засегната от 

пожар. Избраните терени за провеждане на изследването е от района 

на пожар в село Фролош, обл. Кюстендил. Фигура 4 показва терен, 

засегнат от пожар, а фигура 5 терен, незасегнат от пожар. 

 



 

 

Фиг.4. Терен, засегнат от пожар 

 

Почвените проби са взети на две дълбочини, съгласно 

утвърдената методика. Почвите са определени като излужени 

канелени горски почви, лесивирани, слабо до средно ерозирани. 

(табл. 2., фиг. 4, 5.) 



 

 

 

Фиг.5. Терен, незасегнат от пожар 

 

Координатите на взетите проби са следните: 

Табл. 2. Координати на взетите проби 

FolderPath PopupInfo Почвен тип X Y poits_N 

309.kml 
07-OCT-15 
9:41:34 

Излужени канелени горски 
почви 

22° 54' 16.204" 
E 

42° 8' 33.655" 
N 309 

308.kml 
07-OCT-15 
9:41:05 

Излужени канелени горски 
почви 

22° 54' 15.221" 
E 

42° 8' 33.526" 
N 308 

308.kml 
07-OCT-15 
9:41:05 

Излужени канелени горски 
почви 

22° 54' 15.221" 
E 

42° 8' 33.526" 
N 308 



 

 

Фиг.6. Координати на изследвания регион (т.308) 

Фиг.7. Координати на изследвания регион (т.309) 



 

 

Получените резултати от почвените проби и лабораторни анализи са 

предствени в таблица 3. 

 
Табл. 3. Резултати от лабораторните анализи 

 

№ пр 
Дълбочина                                                                  

см 

pH 
∑ N-

NH4+NO3 
P2O5 K2O Хумус 

H2O KCL мг/кг мг/100г % 

1 0-20 не горяло  5,4 4,6 13,8 0,2 7,2 4,38 

2 0-20 не горяло ливада №5 5,5 4,7 19,6 0,2 5,1 1,76 

3 0-20 не горяло до борчето №4 5,0 4,4 27,6 0,2 5,2 2,39 

Средно  5,3 4,6 20,3 0,2 5,8 2,8 

Ст. 

Откл. 
 0,26 0,15 6,93 0 1,18 1,37 

Дов. 

Инт. 
 0,3 0,17 7,84 0 1,34 1,55 

4 0-10 горяло ливада  6,8 6,0 20,2 0,2 13,4 3,41 

5 0-10 пр.№2 горяло 5,0 4,5 16,7 0,2 7,2 2,32 

6 0-10 пр.№3 до драка горяло 6,1 5,2 16,7 0,2 15,8 1,86 

Средно  6,0 5,2 17,9 0,2 12,1 2,5 

Ст. 

Откл. 
 0,91 0,75 2,02 0 4,44 0,80 

Дов. 

Инт. 
 1,03 0,85 2,29 0 5,02 0,90 

7 10-20 горяло ливада  6,1 5,1 19,0 0,2 9,2 2,26 

8 10-20 пр.№2 горяло 5,0 4,5 19,0 0,2 5,2 1,90 

9 10-20 пр.№3 горяло 6,1 5,2 20,2 0,2 10,6 2,90 

Средно  5,7 4,9 19,4 0,2 8,3 2,4 

Ст. 

Откл. 
 0,64 0,38 0,69 0 2,8 0,51 

Дов. 

Инт. 
 0,72 0,43 0,78 0 3,17 0,57 

 

3.2. Обобщени резултати от изследванията 



 

Пробите от засегнатата от пожара територия са взети в 

следните 2 дълбочини 0-10 и 10-20 см – т. 308, а в незасегната 

територия в дълбочина 0-20 см – т. 309. В незасегнатия от пожара 

терен pH е средно 5.3 и почвата е определена като средно кисела. В 

засегнатия от пожара терен pH се променя от 6.0 до 5.7 т.е. средно 

5.8 или почвата е определена като средно кисела.  

По отношение на хумуса – съдържанието му е намаляло след 

пожара от 2.8 до 2.4-2.5 %. За останалите изследвани показатели 

резултатите са следните: 

1. Общ азот – негоряло – 2.0; горяло – 0.18-0.19 %. 

2. Фосфор – негоряло – 0.2; горяло – 0.2 %. 

3. Калий – негоряло – 6.8; горяло – 12.1-8.3 %. 

Получените резултати позволяват да се заключи, че пожарът е 

оказал позитивно влияние на pH – от средно кисела към слабо кисела 

почвена реакция и съдържанието на калий от 6.8 до 10.2. Негативно 

се е отразил пожарът на съдържанието на хумус – от 2.8 до 2.4 % и 

азот – от 2.0 до 0.18 %. Съдържанието на фосфор се е запазило 

непроменено. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Получените експериментални резултати позволяват да се направят 

следните изводи: 

1. Пожарът е оказал позитивно влияние на pH – от средно 

кисела към слабо кисела почвена реакция и съдържанието на 

калий от 6.8 до 10.2. 



 

 

2. Негативно се е отразил пожарът на съдържанието на хумус – 

от 2.8 до 2.4 и азот – от 2.0 до 0.18. 

3. Съдържанието на фосфор преди и след пожарът се е запазило 

непроменено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Горските пожари унищожават растителността, животните, 

микроорганизмите, които са необходими за нормалното протичане 

на кръговрата в живата природа При изгаряне на растителната 

покривка се изменят почти всички условия на средата Създават се 

условия за проникване и развитие на много гъбни заболявания по 

останалите живи дървета. 

В резултат на горски пожари, освен загубите от дървесина възникват 

и загуби от прираста, т.е. често засегнати от пожара са предимно по-

млади насаждения. Към тези загуби се прибавят още и загубите от 

отстраняването и отмиването на пепелта и на фини частици почва.  

Пожарите оказват както пряко, така и косвено влияние върху 

почвата. Степента на изменение на нейния състав и свойства е в 

зависимост от продължителността на пожара, обема на изгорялата 

биомаса и метеорологичните условия. С унищожаване на дървесната 

растителност и мъртвата горска постилка, пожарите оказват 

директно влияние върху способността на почвата да усвоява водата 

постъпваща от дъждовните валежи и снеготопенето, което от своя 

страна неминуемо се отразява върху нейната структура и ерозионна 

устойчивост. 

Предотвратяването и навременното погасяване на горските пожари е 

изключително отговорна дейност, която изисква висока организация 



 

и поддържането в постоянна готовност на специализирани 

противопожарни групи. 
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