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РЕЗЮМЕ SUMMARY
Изследвани са микробиологич-

ните показатели на почви, заети с трев-
на, широколистна и иглолистна расти-
телност от райони в Лозенска, Рила и
Малешевска планини. Определени са
основните групи почвени микроорганиз-
ми, ензимната активност (β-глюкозида-
за и фосфатаза) и общата биологична
активност на почвата (по отделения
въглероден двуокис). Установено е, че
във всеки район съчетанието на специ-
фичните почвени характеристики, кли-
матични условия и вида растителност
обуславят различия в микробиологич-
ните свойства. Като цяло, в Канелените
и в Кафявите горски почви под тревна
растителност от трите района се на-
блюдава по-голямо количество актино-
мицети в сравнение с тези под игло-
листна растителност. Почвите от Лозен-
ска планина се отличават с по-голям
брой бактерии усвояващи минерален
азот, микроскопични гъби и актиноми-
цети. Количеството на микроорганизми-
те в повърхностния хоризонт корелира
с обемната плътност и с C/N коефи-

The microbiological indicators of
soils occupied by grass, deciduous and
coniferous vegetation from regions in
Lozenska, Rila and Maleshevska
mountains were studied. The main groups
of soil microorganisms, the enzymatic
activity (β-glucosidase and phosphatase)
and the total biological activity of the soil
(by the released carbon dioxide) are
determined. It was found that in each
region the combination of specific soil
characteristics, climatic conditions and
vegetation type cause differences in
microbiological properties. In general, in
the Cinnamon and Brown Forest Soils
under grass vegetation from the three
regions a higher amount of actinomycetes
is observed compared to those under
coniferous vegetation. The soils of Lozen
mountain are characterized by a large
number of bacteria digesting mineral
nitrogen, fungi and actinomycetes.

The amount of microorganisms in the
surface horizon correlates with the bulk
density and the C/N coefficient of the soil,
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циента на почвата, което е най-силно
представено в почвите от Рила плани-
на. От изследваните почви с най-добри
микробиологични показатели се отли-
чава Канелената горска почва под трев-
на растителност от Малешевска плани-
на, където са отчетени най-високи коли-
чества хетеротрофни и целулозораз-
лагащи микроорганизми, най-висока
ензимна активност и най-висока обща
биологична активност.

Ключови думи: планински почви,
почвени микроорганизми, ензимна
активност, обща биологична активност

which is most strongly represented in the
soils of Rila Mountain. Cinnamon forest
soil under grass vegetation from
Maleshevska Mountain stands out from
the studied soils with the best micro-
biological indicators, where the highest
amounts of heterotrophic and cellulose-
decomposing microorganisms, the highest
enzyme activity and the highest total
biological activity were reported.

Key words: mountain soils, soil
microorganisms, enzyme activity, general
biological activity

УВОД INTRODUCTION
Микроорганизмите и микробиоло-

гичните процеси имат огромна роля за
плодородието на почвата и за хране-
нето на растенията. Почвата предос-
тавя условия за развитие на микро-
флората, докато тя от своя страна
оказва специфично влияние върху нея.
При конкретните физикохимични свой-
ства на дадена почва се развиват опре-
делено количество и групи микроорга-
низми и се установява биологично рав-
новесие, характерно за условията и се-
зона (Perfanova and Donkova, 2017). Ен-
зимната активност на почвата е показа-
тел за интензивността на биохимична-
та трансформация на органичните оста-
тъци, при което се освобождават дос-
тъпни за растенията хранителни еле-
менти. Важно значение имат ензимите,
катализиращи минерализацията на
основните биогенни елементи. Върху
ензимната активност оказват влияние
свойствата на почвата, растителната
покривка, начинът на земеползване,
взаимодействията на почвените орга-
низми и др. (Nannipieri et al., 2011). При
дишането на микроорганизмите се наб-
людава разпадане на различни орга-
нични вещества до по-прости продукти
и отделяне на енергия (Vlahov, 1980).
Количествените характеристики на мик-
роорганизмите и продукцията на CO2

могат да бъдат биологичен индикатор за
състоянието на почвата (Hristeva, 2016).

Microorganisms and microbiological
processes play a huge role in soil fertility
and plant nutrition. The soil provides
conditions for the development of the
microflora, while it in its turn has a specific
influence on it. With the specific
physicochemical properties of a given soil,
a certain amount and groups of
microorganisms develop and a biological
equilibrium is established, characteristic
ofr the conditions and the season
(Perfanova and Donkova, 2017).

The enzymatic activity of the soil is an
indicator of the intensity of the
biochemical transformation of organic
residues, which releases nutrients
available to plants. The enzymes that
catalyze the mineralization of the main
nutrients are important. The enzymatic
activity is influenced by the properties of
the soil, the vegetation cover, the way of
land use, the interactions of the soil
organisms, etc. (Nannipieri et al., 2011).

When the breathing of the micro-rganisms
was observed decomposition of various
organic substances to simpler products
and release of energy occured (Vlahov,
1980). Quantitative characteristics of
microorganisms and CO2 production can
be a biological indicator of soil condition
(Hristeva, 2016).
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Канелените и Кафявите горски
почви са широко разпространени в пла-
нинските райони на нашата страна. Про-
мените във водния, въздушен и хра-
нителен режим на почвите под влияние
на почвено-климатичните условия, реле-
фа и растителната покривка се отра-
зяват съществено върху микрофлората –
изменя се количеството на отделните
групи микроорганизми, динамиката и
интензивността на микробиологичните
процеси (Perfanova et al., 2015 ).

Целта на настоящото изследване
е да се направи сравнителна харак-
теристика на микробиологичните свой-
ства на кафяви и канелени почви под
различна растителност в три планински
райони на страната.

Cinnamon and Brown Forest soils
are widespread in the mountainous
regions of our country. Changes in the
water, air and nutrient regime of soils
under the influence of soil and climatic
conditions, relief and vegetation cover
significantly affect the microflora –
changes the amount of individual groups
of microorganisms, the dynamics and
intensity of microbiological processes.
(Perfanova et al., 2015).

The aim of the present study is to
make a comparative characterization of
the microbiological properties of brown
and cinnamon soils under different
vegetation in three mountainous regions
of the country.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ MATERIAL AND METHODS
В настоящото проучване са изпол-

звани проби от Кафяви горски почви
(слабо ерозирани) от землищата на с.
Габра (Лозенска планина) и с. Говедар-
ци (Рила планина) и Канелени горски
почви (недоразвити, плитки, ерозирани)
от землището на с. Игралище (Мале-
шевска планина). По класификацията
на IUSS Working Group WRB (2015)
тези два типа почви са определени
като Cambisols. Във всеки планински
район са изследвани почви под тревна
растителност, широколистна гора и игло-
листна (или смесена) гора. Описание
на почвеното различие, растителната
покривка, надморската височина и
дълбочината на пробовземане, както и
на основните почвени характеристики
са представени в Таблица 1. Физичните
и агрохимични свойства на почвените
проби са представени подробно от
Kercheva et al. (2019).

In the present study, samples of
Brown Forest soils (slightly eroded) from
the lands of the village of Gabra
(Lozenska mountain) and the village of
Govedartsi (Rila mountain) and Cinnamon
forest soils (underdeveloped, shallow,
eroded) from the land of the village of
Igralishte ( Maleshevska mountain) were
observed. According to the classification
of the IUSS Working Group WRB (2015),
these two types of soils are defined as
Cambisols. In each mountainous area,
soils under grass vegetation, deciduous
forest and coniferous (or mixed) forest
were studied. A description of the soil
difference, vegetation cover, altitude and
sampling depth, as well as the main soil
characteristics are presented in Table 1.
The physical and agrochemical properties
of soil samples are presented in detail by
Kercheva et al. (2019).
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Таблица 1. Характеристика на изследваните почви
Table 1. Characteristics of the studied soils

№
проба

 sample

Надм.
вис.

Altitude

Почвен тип / Soil type
(WRB (2015))

C
%

C:N pH
(H2O)

Db
g/cm3

Pt
%

Vol

W2.0

%
mass

W2.5

%
mass

W4.2

%
mass

с. Габра - Лозенска планина / Gabra village - Lozenska mountain

1

2
916

Недоразвити канелени горски почви,
плитки, слабо и средно ерозирани /
Underdeveloped cinnamon forest soils,
shallow, low and medium eroded
(Eutric Leptic Cambisols Ochric)

1,5 11 5,2 1,08 62 35 28 12

3

4
937

Кафяви горски почви, неерозирани и
слабо ерозирани / Brown forest soils, not
eroded and slightly eroded (Dystric
Cambisols Ochric)

2,7
0,9

13
10

3,9
3,8

1,02
1,38

61
49

29
17

24
15

8
7

5 920

Кафяви горски почви, плитки, слабо и
средно ерозирани
Brown forest soils, shallow, low and

medium eroded
(Dystric Cambisols Ochric )

1,5 14 4,0 1,26 53 18 15 7

с. Говедарци – Рила планина / Govedartsi village - Rila mountain

6 1530

Кафяви горски почви, вторично
затревени, неерозирани / Brown forest
soils, secondary grassed,not eroded,
(Dystric Cambisols Humic )

3,3 10 3,8 1,07 58 27 22 10

7 1503

Кафяви горски почви, неерозирани и
слабо ерозирани  / Brown forest soils, not
eroded and slightly eroded
(Dystric Cambisols Humic)

4,2 16 4,2 0,87 66 44 38 14

8 1579

Кафяви горски почви, неерозирани и
слабо ерозирани / Brown forest soils, not
eroded and slightly eroded
(Dystric Cambisols Humic )

4,9 14 3,6 0,60 75 67 59 21

с. Игралище - Малешевска планина / Igralishte village - Maleshevska mountain

9
869 2,9 12 4,6 1,08 59 28 18 6

10 863

Недоразвити канелени горски почви,
плитки, слабо и средно ерозирани /
Underdeveloped cinnamon forest soils,
shallow, low and medium eroded
(Eutric Leptic Cambisols Ochric)

0,4 10 4,2 1,44 51 15 7 3

11 -

Недоразвити канелени горски почви,
плитки, слабо и средно ерозирани /
Underdeveloped cinnamon forest soils,
shallow, low and medium eroded
(Eutric Leptic Cambisols Ochric)

2,5 12 4,2 0,88 66 40 28 6

12 865

Недоразвити канелени горски почви,
плитки, слабо и средно ерозирани /
Underdeveloped cinnamon forest soils,
shallow, low and medium eroded
(Eutric Cambisols Ochric )

1,7 10 4,2 0,83 68 30 22 7

13
855

Недоразвити канелени горски почви,
плитки, слабо и средно ерозирани /
Underdeveloped cinnamon forest soils,
shallow, low and medium eroded
(Eutric Cambisols Ochric)

0,3 10 4,5 1,38 50 14 10 5

14 848

Недоразвити канелени горски почви,
плитки, слабо и средно ерозирани /
Underdeveloped cinnamon forest soils,
shallow, low and medium eroded

(Eutric Leptic Cambisols Ochric)

1,6 21 4,0 1,04 61 19 16 7



296

Количеството на основните групи
почвени микроорганизми е определено
по метода на десеткратните разрежда-
ния, чрез посяване на почвени суспен-
зии върху селективни агаризирани хра-
нителни среди (Grudeva et al., 2006).
Определени са следните физиологични
и таксономични групи почвени микро-
организми: хетеротрофни микроорга-
низми – на месо-пептонен агар (МПА)
след тридневна инкубация; микроско-
пични гъби – върху подкиселена среда
на Чапек – след седемдневна инкуба-
ция; актиномицети и бактерии усвоява-
щи минерален азот – скорбяло-амоня-
чен агар (САА) – след седемдневна
инкубация и целулозоразлагащи микро-
организми – върху среда на Гутчинсон -
след четиринадесетдневна инкубация.
Определена е активността на ензимите
кисела фосфатаза и β-глюкозидаза.
Анализите са извършени чрез внасяне
на съответен субстрат и отчитане на
продукта от ензимната реакция по след-
ните методи: фосфатазна активност –
по Tabatabai-Bremner и β-глюкозидаза –
по Tabatabai (Alef and Nannipieri, 1995).
Продукцията на CO2 е отчетена по
титриметричен метод (Alef, 1995).

Данните са обработени статисти-
чески чрез ANOVA (LSD-тест при р<0.05).
Използван е корелационен анализ при
изследване на взаимовръзките между
микробиологичните показатели и почв-
ните свойства.

The amount of the main groups of
soil microorganisms was determined by
the method of ten-fold dilutions by sowing
soil suspensions on selective agar
nutrient media (Grudeva et al., 2006). The
following physiological and taxonomic
groups of soil microorganisms were
determined: heterotrophic microorganisms –
on meat-peptone agar (MPA) after three
days of incubation; microscopic fungi – on
acidified Chapek’s medium – after seven
days of incubation; actinomycetes and
bacteria absorbing mineral nitrogen –
starch-ammonia agar (SAA) – after seven
days of incubation and cellulose-
decomposing microorganisms – on
Hutchinson’s medium – after fourteen
days of incubation. The activity of the
enzymes acid phosphatase and β-
glucosidase was determined. The
analyses were performed by introducing
an appropriate substrate and reading the
product of the enzymatic reaction by the
following methods: phosphatase activity –
by Tabatabai-Bremner and β-glucosidase –
by Tabatabai (Alef and Nannipieri, 1995).
CO2 production was reported by titrimetric
method (Alef, 1995).

Data were statistically processed by
ANOVA (LSD test at p<0.05). Correlation
analysis was used to study the
relationships between microbiological
parameters and soil properties.

    РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ      RESULTS AND DISCUSSION
В почвите от Лозенска планина

(с. Габра) най-голямо количество хете-
ротрофни микроорганизми се наблюда-
ва под тревна растителност. Това по-
казва, че при тази растителност в поч-
вата протичат по-силно процесите на
разлагане на трудно минерализиращи-
те се органични вещества – хумусните,
в сравнение с широколистната и смесе-
ната гора. Подобна тенденция се наб-
людава и при Канелените горски почви
от Малешевска планина (с. Игралище),
където най-голям брой хетеротрофни

In the soils of Lozenska mountain
(Gabra village) the largest amount of
heterotrophic microorganisms is observed
under grass vegetation. This indicates
that with this vegetation in the soil the
processes of decomposition of the difficult
to mineralize organic substances such as
humus, take place more strongly,
compared to the deciduous and mixed
forest. A similar trend is observed in the
cinnamon forest soils of Maleshevska
Mountain (Igralishte village), where the
largest number of heterotrophic
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микроорганизми е отчетен в повърх-
ностния слой под тревна растителност,
но с увеличаване на дълбочината (10-
15 cm) количеството им значително
намалява. Вероятно голямата разлика
на тази група микроорганизими в двете
дълбочини, се дължи на съдържанието
на въглерод в почвата, което при дъл-
бочина 0-8 cm е 2,9 %, а при 10-15 cm е
0,4 %. Подобни резултати са получени
от Mergel et al. (2001) за азотфикси-
ращите микроорганизми в кисела гор-
ска почва, като най-голям брой е уста-
новен в слоя 0-5 cm, а количеството на
тези бактерии намалява с увеличаване
на дълбочината.

В Кафявите горски почви от Рила
планина (с. Говедарци) най-много
хетеротрофни микроорганизми са
отчетени под тревиста растителност и
под бор, докато в почвата под смърч
тези микроорганизми липсват. Причина
за това може да бъде надморска
височина – 1579 m, която е най-висока
спрямо всички останали варианти, и
най-ниското рН на тази почва – 3,7.

При всички видове растителност
в двата типа почви от Лозенска плани-
на се наблюдава най-голямо количес-
тво бактерии усвояващи минерален
азот, в сравнение с почвите от Рила и
Малешевска планини. Подчертано ви-
соки стойности са отчетени в повърх-
ностния слой под смесена гора и в слоя
10-20 cm под широколистна гора в Кафя-
вите горски почви от Лозенска планина.

Разпространението на актиноми-
цетите е аналогично с това на бакте-
риите усвояващи минерален азот. Най-
голям брой е отчетен в Канелената гор-
ска почва от Лозенска планина, при
тревна растителност – 26-27 КОЕ 103

g/почва. Прави впечатление, че и в три-
те планински района количеството на
актиномицетите е най-голямо в почвите
под тревна растителност, в сравнение
с тези под горска растителност. Това се
дължи най-вероятно на по-високата
плътност на корените и по-голямото
количество растителна биомаса в

microorganisms is reported in the surface
layer under grass vegetation, but with
increasing depth (10-15 cm) their number
decreases significantly.

Probably the substantial difference of this
group of microorganisms in the two
depths is due to the carbon content in the
soil, which at a depth of 0-8 cm is 2.9%, and
at 10-15 cm – 0.4%. Similar results were
obtained by Mergel et al. (2001) for
nitrogen-fixing microorganisms in acidic
forest soil, with the largest number found in
the 0-5 cm layer, and the amount of these
bacteria decreases with increasing depth.

In the Brown Forest soils of Rila
Mountain (Govedartsi village) most
heterotrophic microorganisms are
reported under grassy vegetation and
under pine, while in the soil under spruce
these microorganisms are absent. The
reason for this may be altitude – 1579 m,
which is the highest compared to all other
options, as well as the lowest pH of this
soil – 3.7.

In all types of vegetation in both
types of soils from Lozenska mountain the
greatest amount of bacteria absorbing
mineral nitrogen is observed, in comparison
with the soils from Rila and Maleshevska
mountains. Substantially high values were
reported in the surface layer under the
mixed forest and in the layer 10-20 cm
below the deciduous forest in the Brown
Forest soils of Lozenska mountain.

The distribution of actinomycetes is
similar to that of bacteria that absorb
mineral nitrogen. The largest number was
reported in the Cinnamon forest soil from
Lozenska mountain, with grass vegetation –
26-27 CFU 103 g/soil.

It is noteworthy that in all three
mountainous regions the amount of
actinomycetes is highest in soils under
grass vegetation, compared to those
under forest vegetation. This is most likely
due to the higher root density and the
higher amount of plant biomass in the soil,
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почвата, която се минерализира от
микроорганизмите.

В почвите от Лозенска планина е
отчетен и най-голям брой микроскопич-
ни гъби, докато в почвите от другите
два планински района тези микроор-
ганизми са слабо разпространени. По-
големият брой бактерии усвояващи
минерален азот, микроскопични гъби и
актиномицети в почвите от Лозенска
планина в сравнение с останалите два
района, може да се свърже с по-
интензивни процеси на минерализация
на органичните вещества в тези почви.

Brant et al. (2006) установяват, че
в почви заети с горска растителност
продуцираните от корените въглеродни
съединения имат определяща роля в
структурата на микробиалните съоб-
щества.

В Кафявата горска почва от Рила
планина са отчетени най-малък брой
целулозоразлагащи микроорганизми,
при-чина за това може да бъде
високата надморска височина. Броят на
тези микроорганизми е най-голям в
почвата, заета с тревна растителност
от Малешевска планина – 53 КОЕ 103

g/почва, където е най-голямо съдържа-
нието на въглерод в почвата – 2,9 %.
Установено е, че в растителните оста-
тъци се съдържа 20-30 % целулоза, в
разлагането на която доминираща роля
имат микроорганизмите и че разграж-
дането на целулозата в почвата и в
почвената постилка се осъществява от
различни видове гъби и бактерии в за-
висимост от почвените условия, вида и
количеството на растителните оста-
тъци (Štursová et al., 2012) (Таблица 2).

which is mineralized by microorganisms.

The highest number of microscopic
fungi was reported in the soils of
Lozenska mountain, while in the soils of
the other two mountain regions these
microorganisms are not widespread. The
higher number of bacteria absorbing
mineral nitrogen, microscopic fungi and
actinomycetes in the soils of Lozenska
mountain compared to the other two
regions may be associated with more
intensive processes of mineralization of
organic matter in these soils.

Brant et al. (2006) found that in
soils occupied by forest vegetation, root-
produced carbon compounds play a
decisive role in the structure of microbial
communities.

The lowest number of cellulose-
decomposing microorganisms has been
reported in the Brown Forest Soil of the
Rila Mountains, which may be due to the
high altitude. The number of these
microorganisms is the largest in the soil
occupied by grass vegetation from
Maleshevska mountain – 53 CFU 103

g/soil, where the highest carbon content in
the soil is 2.9%. It has been established
that plant residues contain 20-30%
cellulose, in the decomposition of which
microorganisms play a dominant role and
that the decomposition of cellulose in the
soil and in the soil litter is carried out by
different types of fungi and bacteria
depending on soil conditions, species and
the amount of plant residues (Štursová et
al., 2012) (Table 2).
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Таблица 2. Разпространение на основни групи почвени микроорганизми в
Кафяви горски и Канелени горски почви под различна растителност
Table 2. Distribution of major groups of soil microorganisms in Brown forest and
Cinnamon forest soils under different vegetation

Амонифициращи
Микроорганизми

Ammonifying
microorganisms

Бактерии
усвояващи мин.
азот / Bacteria

absorbing
mineral nitrogen

Актино-
мицети
Actino-

mycetes

Микро-
скопични

гъби
Microscopic

fungi

Целулозо-разлагащи
микроорганизми

Cellulose-
decomposing

microorganisms

№
проба
sample

Растителна покривка,
дълбочина на почвената
проба в cm / Plant cover,

the depth of the soil sample
in cm

КОЕ 103 g/почва  / КОЕ 103 g/soil
с. Габра - Лозенска планина / Gabra village - Lozenska mountain

1 Тревна повърхност, 0-10
Grass vegetation,0-10

50а 61а 26а 31а 17а

2 Тревна повърхност, 10-20
Grass vegetation,10-20

48аб 61аб 27аб 21а 25а

3 Широколистна гора, 10-20
Deciduous forest, 10-20

41абв 275абв 3аб 13а 9а

4 Широколистна гора, 0-5
Deciduous forest, 0-5

38бвг 80абв 9аб 57а 18а

5 Смесена гора, 0-5
Mixed forest, 0-5

30бвг 126бвг 17абв 30а 25аб

с. Говедарци – Рила планина / Govedartsi village - Rila mountain
6 Тревна повърхност, 4-9

Grass vegetation,4-9
52вг 24бвг 13абв 2а 7аб

7 Масив бял бор, 0-10
Solid white pine, 0-10

62вгд 25бвг 2абвг 2а 15аб

8 Смърч, 0-15 / Spruce, 0-15 0вгд 44где 2абвг 1а 5аб

с. Игралище - Малашевска планина / Igralishte village - Maleshevska mountain
9 Тревна повърхност, 0-8

Grass vegetation,0-8
67гд 30де 12абвг 2б 53аб

10 Тревна повърхност, 10-15
Grass vegetation,10-15

7гд 51еж 8бвг 8б 10бв

11 Тревна повърхност, 0-10
Grass vegetation,0-10

94д 31еж 8гд 1в 50бв

12 Дъб, 0-10 / Oak, 0-10 65д 17ж 6де 1г 12в

13 Бор, 0-10 / Pine, 0-10 25де 10з 6е 1г 15г

14 Бор, 0-5 / Pine, 0-5 23е 5и 2е 3д 34г

Данните от корелационния ана-
лиз показват наличие на взаимовръзки
между количеството на микроорганиз-
мите в повърхностните хоризонти и
почвените свойства в отделните пла-
нински райони (Фигура 1). В района на
Лозенска планина е установена поло-
жителна корелация на целулозоразла-
гащите микроорганизми с C/N коефи-
циента (r=0,72) и с обемната плътност
на почвата (r=0,61). Бактериите изпол-
зващи минерален азот имат отрицател-
на връзка с C/N коефициента (r= ̶ 0,68).

The data from the correlation
analysis show the presence of
correlations between the amount of
microorganisms in the surface horizons
and the soil properties in the different
mountain areas (Figure 1). In the region of
Lozenska mountain a positive correlation
was found between the cellulose-
decomposing microorganisms with the C/N
coefficient (r=0.72) and with the volume
density of the soil (r=0.61). Bacteria using
mineral nitrogen have a negative
relationship with the C/N ratio (r=̶ 0.68).
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mg CO   /100g
почва/24 h

Фиг. 1. Обща биологична активност (продукция на СО2) при Кафяви горски и
Канелени горски почви под различна растителност
Fig. 1. General biological activity (CO2 production) in brown forest and cinnamon
forest soils under different vegetation

В почвите от Рила планина почти
всички групи микроорганизми корели-
рат с C/N коефициента и с обемната
плътност на почвата. Преобладават
високи отрицателни взаимовръзки между
C/N съотношението и гъбите (r= 0,98),
актиномицетите (r= 0,97) и хетеро-
трофните микроорганизми (r=  ̶ 0,57), а
връзката с бактериите използващи
минерален азот (r=0,72) е положител-
на. Противоположни са взаимоотноше-
нията с обемната плътност на почвата –
висока положителна корелация с гъбите
(r= 0,90), актиномицетите (r= 0,82) и
хетеротрофните микроорганизми
(r= 0,80), и отрицателна с бактериите –
минерален азот (r= ̶ 0,90).

В почвите от Малешевска плани-
на единствено актиномицетите коре-
лират отрицателно с C/N коефициента
(r= 0̶,57). Връзките с обемната плътност
са положителни за гъбите (r=0,94) и
бактериите използващи ми-нерален
азот (r=0,74), а отрицателни за  хетеро-
трофните микроорганизми (r= ̶ 0,65).

Ензимната активност на почвите

In the soils of Rila Mountain almost
all groups of microorganisms correlate
with the C/N coefficient and with the bulk
density of the soil. High negative
relationships between the C/N ratio and
fungi (r=̶ 0.98), actinomycetes (r=̶ 0.97)
and heterotrophic microorganisms (r=̶ 0.57)
predominate, and the relationship with
bacteria using mineral nitrogen (r=0.72) is
positive. The relationships with soil bulk
density are opposite – high positive
correlation with fungi (r=0.90), actino-
mycetes (r=0.82) and heterotrophic micro-
organisms (r=0.80), and negative with
bacteria using mineral nitrogen (r=̶ 0.90).

In the soils of Maleshevska
Mountain only actinomycetes correlate
negatively with the C/N coefficient
(r=̶ 0.57). The relationships with bulk
density were positive for fungi (r= 0.94)
and bacteria using mineral nitrogen
(r= 0.74), and negative for heterotrophic
micro-organisms (r= ̶ 0.65).

The enzymatic activity of the soils is
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е най-висока в Канелената горска поч-
ва от Малешевска планина, спрямо
Канелените и Кафяви горски почви от
другите два района, и конкретно при
почвата с тревна растителност при
дълбочина 0-8 cm. Активността на
киселата фосфатаза намалява в под-
повърхностния слой при тревната рас-
тителност и боровата гора в почва от
Малешевска планина. При широколист-
ната гора в Кафявата горска почва от
Лозенска планина намалява активност-
та и на двата изследвани ензима в по-
дълбокия слой (Таблица 3).

highest in the Cinnamon Forest soil from
Maleshevska mountain, compared to the
Cinnamon and Brown forest soils from the
other two regions, and specifically in the
soil with grass vegetation at a depth of 0-8
cm. The activity of acid phosphatase
decreases in the subsurface layer of
grass vegetation and pine forest in soil
from Maleshevska Mountain. In the
deciduous forest in the brown forest soil
from Lozenska Mountain the activity of
both studied enzymes in the deeper layer
decreases (Table 3).

Таблица 3. Ензимна активност на Кафяви горски и Канелени горски почви
под различна растителност
Table 3. Enzyme activity of Brown forest and Cinnamon forest soils under
different vegetation

β-глюкозитаза
β-glucosidase

Кисела фосфатаза
Acid phosphatase

№
проба
sample

Растителна покривка, дълбочина на
почвената проба в cm / Plant cover, the

depth of the soil sample in cm µ-mol NP/g /h
с. Габра - Лозенска планина / Gabra village - Lozenska mountain

1 Тревна повърхност, 0-10
Grass vegetation, 0-10

1,22а 2,05а

2 Тревна повърхност, 10-20
Grass vegetation,10-20

0,59б 2,02а

3 Широколистна гора, 10-20
Deciduous forest, 10-20

- -

4 Широколистна гора, 0-5
Deciduous forest, 0-5

0,90в 2,54б

5 Смесена гора, 0-5 / Mixed forest, 0-5 0,13в 2,57б

с. Говедарци – Рила планина / Govedartsi village - Rila mountain
6 Тревна повърхност, 4-9

Grass vegetation, 4-9
0,69г 4,92б

7 Масив бял бор, 0-10 / Solid white pine, 0-10 0,67гд 6,41б

8 Смърч, 0-15 / Spruce, 0-15 0,96д 8,15б

с. Игралище - Малашевска планина / Igralishte village - Maleshevska mountain
9 Тревна повърхност, 0-8

Grass vegetation, 0-8
2,42е 13,14в

10 Тревна повърхност, 10-15
Grass vegetation,10-15

0,22е 1,12г

11 Тревна повърхност, 0-10
Grass vegetation,0-10

1,44ж 10,01д

12 Дъб, 0-10 / Oak, 0-10 1,72з 8,69д

13 Бор, 0-10 / Pine, 0-10 0,27и 0,54е

14 Бор, 0-5 / Pine, 0-5 - 2,12ж

Почвените ензими имат същест-
вена роля в минерализацията на орга-
ничните вещества и тяхната активност
е важен сензор за прогнозиране на ка-
пацитета за снабдяване на растенията
с хранителни вещества. Sardans and
Peñuelas (2005) установяват понижение
на ензимната активност на почва под

Soil enzymes play a significant role
in the mineralization of organic matter and
their activity is an important sensor for
predicting the capacity to supply plants
with nutrients. Sardans and Peñuelas
(2005) found a decrease in soil enzyme
activity under oak forest with a 21%
decrease in soil moisture, a 35-83%
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дъбова гора при намаляването на поч-
вената влага с 21%, като β-глюко-
зидазата намалява с 35-83 %, а кисе-
лата фосфатаза – с 31-40%. Активност-
та на всички изследвани ензими силно
намалява с дълбочината на почвата и
е по-голяма през пролетта, отколкото
през есента.

Най-високи стойности на общата
биологична активност (СО2 – продук-
цията) са отчетени в Канелените горски
почви от Малешевска планина под
тревна растителност на дълбочина 0-
10 cm – 20,0 mg CO2/100 g почва/24 h.
При тези проби са отчетени най-високи
стойности на активността на двата ен-
зима, а също и най-голямо количество
хетеротрофни и целулозоразлагащи
микроорганизми. Данните показват, че
в почвено-климатичните условия на
Канелената горска почва в Малешевска
планина, заета с тревна растителност,
при дълбочина 0-8 cm и съдържание на
въглерод в почвата – 2,9 %, протичат
най-интензивни микробиологични про-
цеси. Докато при същата почва, заета с
тревна растителност, но при дъл-
бочина 10 – -15 cm и съдържание на
въглерод – 0,4 % е отчетена най-ниска
продукция на СО2 – 5,36 mg CO2/100 g
почва/24 h. Нашите данни  са сходни с
резултатите от изследването на Davidson
et al (2006), които установяват, че в
повърхностния хоризонт на горски
почви се получава 40-48 % от СО2-
продукцията на целия почвен профил.

Chen et al. (2004) установяват
различия в броя на бактериите, акти-
номицетите и гъбите, както и в мик-
робното дишане и ензимната активност
в почвения слой 0-10 cm в зависимост
от вида на горската растителност и
сезона. Най-голям брой бактерии и
гъби са отчетени при естествена гора,
докато при почвата под китайска ела
най-голям е броят на актиномицетите.

decrease in β-glucosidase and a 31-40%
decrease in acid phosphatase.

The activity of all studied enzymes
strongly decreases with the depth of the
soil and is greater in spring than in
autumn.

The highest values of the total
biological activity (CO2 – production) were
reported in the Cinnamon Forest soils
from Maleshevska Mountain under grass
vegetation at a depth of 0-10 cm – 20.0
mg CO2/100 g soil/24 h. These samples
showed the highest values of the activity
of the two enzymes, as well as the highest
amount of heterotrophic and cellulose-
decomposting microorganisms.

The data show that in the soil-climatic
conditions of the Cinnamon Forest Soil in
Maleshevska Mountain, occupied with
grass vegetation, at a depth of 0-8 cm and
carbon content in the soil - 2.9%, the most
intensive microbiological processes take
place. While in the same soil, occupied
with grass vegetation, but at a depth
of 10 – -15 cm and carbon content –
0.4%, the lowest CO2 production was
reported – 5.36 mg CO2/100 g soil/24 h.
Our data are similar to the results of the
study by Davidson et al (2006), which
found that in the surface horizon of forest
soils 40-48% of the CO2 production of the
entire soil profile is obtained.

Chen et al. (2004) found differences
in the number of bacteria, actinomycetes
and fungi, as well as in microbial
respiration and enzyme activity in the soil
layer 0-10 cm depending on the type of
forest vegetation and the season. The
highest number of bacteria and fungi was
reported in natural forest, while in the soil
under Chinese fir the highest number of
actinomycetes.

ИЗВОДИ CONCLUSIONS
Във всеки от изследваните пла-

нински райони съчетанието на специ-
In each of the studied mountain

areas the combination of the specific soil



303

фичните почвени свойства, климатични
условия и вида растителност обуславят
различия в микробиологичните показа-
тели. Като цяло, в Канелените и в ка-
фявите горски почви под тревна расти-
телност от Лозенска, Рила и Малешев-
ска планини се наблюдава по-голямо
количество актиномицети в сравнение
с тези под иглолистна растителност. В
почвите от Лозенска планина е устано-
вен по-голям брой бактерии усвояващи
минерален азот, микроскопични гъби и
актиномицети в сравнение с останали-
те два района. Количеството на микро-
организмите в повърхностния хоризонт
корелира с обемната плътност на поч-
вата и с C/N коефициента, което е най-
силно представено в почвите от Рила
планина.

Активността на изследваните
ензими варира при различните видове
растителност във всеки район. Най-
високи стойности са отчетени в повърх-
ностния слой на Канелената горска
почва под тревна растителност в Мале-
шевска планина, по-ниска е активност-
та в Кафявите горски почви от Рила
планина, а най-ниски са стойностите в
Канелените почви от Лозенска планина.

От всички изследвани почви с
най-добри микробиологични показате-
ли се отличава Канелената горска поч-
ва под тревна растителност от Мале-
шевска планина, където са отчетени
най-високи количества хетеротрофни и
целулозоразлагащи микроорганизми,
най-висока ензимна активност и най-
висока обща биологична активност
(продукция на CO2).

properties, climatic conditions and the
type of vegetation determine the
differences in the microbiological
indicators. In general, in the Cinnamon
and Brown Forest soils under grass
vegetation from Lozenska, Rila and
Maleshevska mountains a larger amount
of actinomycetes is observed in
comparison with those under coniferous
vegetation. In the soils of Lozenska
Mountain a higher number of bacteria
assimilating mineral nitrogen, microscopic
fungi and actinomycetes was found in
comparison with the other two regions.
The amount of microorganisms in the
surface horizon correlates with the bulk
density of the soil and the C/N coefficient,
which is most strongly represented in the
soils of Rila Mountain.

The activity of the studied enzymes
varies with different types of vegetation in
each region. The highest values are
reported in the surface layer of the
Cinnamon forest soil under grass
vegetation in Maleshevska Mountain, the
activity is lower in the Brown forest soils
from Rila mountain, and the lowest values
are in the Cinnamon soils from Lozenska
mountain.

Of all the studied soils with best
microbiological indicators, Cinnamon
Forest soil under grass vegetation from
Maleshevska mountain stands out, where
the highest amounts of heterotrophic and
cellulose-decomposing microorganisms,
the highest enzyme activity and the
highest total biological activity (CO2

production) are reported.
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