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Защитата на дисертацията ще се състои на .......................... г. от 16 часа в 
......................... на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 
 
Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията 
на Геолого-географски факултет на Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, стая 254, 2 етаж.  
 
Дисертантът е бил редовен докторант в катедра „Минералогия, петрология и 
полезни изкопаеми” на ГГФ при СУ „Св. Климент Охридски” и работи като 
асистент в секция „Химия на почвата” към Институт по почвознание, 
агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров”. 
 
Основната част от работата по дисертационния труд е извършена в катедра 
„Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” на ГГФ при СУ „Св. Климент 
Охридски” и в Институт по Приложна геология към Университет за природни 
ресурси и науки за живота, Виена. 
 
Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на научното жури са 
публикувани на сайта на ГГФ (gea.uni–sofia.bg). 
 
Дисертационният труд е обсъден и насрочен за защита на заседание на разширен 
катедрен съвет на катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми” на ГГФ 
при СУ „Св. Климент Охридски”, проведено на 22.11.2013 г. 
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Дисертационният труд съдържа 161 страници, 29 таблици, 40 фигури и снимки, 1 
приложение. Използваната литература включва 263 заглавия, от които 172 на 
кирилица (вкл. руски) и 91 на латиница. 

Характеристика на дисертационния труд: 

Изложението е структурирано в следните раздели:  
I. Въведение – 2 стр. 
II. Цели и задачи на изследването – 1 стр. 
III. Литературен преглед – 38 стр. в 4 обособени части 
IV. Обекти и методи на изследването – 12 стр. 
V. Резултати и обсъждане – 88 стр. в 6 обособени части 
VI. Изводи – 2 стр. 
V. Приноси – 1 стр. 
Приложение – 3 стр. 
Литература – 11 стр. 
 
I. Въведение 

Скалите са основен източник на химични елементи в биосферата, хидросферата 
и педосферата. Известно е, че състоянието на педосферата (почвата) е сложна и 
променлива функция от климат, организми, релеф, време и почвообразуващ 
материал. Така разнообразието и нееднородността на почвите и почвената покривка 
са тясно свързани с почвообразуващите фактори и тяхното взаимодействие във 
времето. Същевременно, характеристиките на почвообразуващия материал трябва 
да се разглеждат основно в две направления – като химически състав (валов) на 
скалите и като минерален състав. От такава гледна точка, еволюцията на 
минералната част на почвите обхваща група явления и процеси, които предизвикват 
постепенно изменение на минералния и химичния състав на почвообразуващата 
скала, определяйки генезиса на почвите и техните свойства. Геохимичните основи 
на почвознанието също имат фундаментално значение за изясняване на процесите 
на изветряне и почвообразуване. От особена важност е геохимичното разпределение 
на елементите и веществата, както и техните асоциации при определени условия. 

Избраният обект на изследване планината Витоша се характеризира с голямо 
биологично, ландшафтно и скално разнообразие. Съставът и особеностите на 
скалите в комбинация с физикогеографските условия на планината са основна 
предпоставка за разнообразието на почвената покривка. Въз основа на това Витоша 
може да се използва като „полева лаборатория” за изследване на пряката връзка 
между коренните (матерински, почвообразуващи) скали и почвата. Този подход 
позволява да се получат и добавят нови геохимични и минераложки данни към 
съществуващата информация за планината, както и да се отбележат особеностите и 
насоките на планинското почвообразуване в този район. Особен интерес 
представлява височинната част на планината, с надморска височина над 1800 m н.в., 
поради слабата й изученост в геохимично и педогенегично отношение и строга 
специфика в геолого-педогенен аспект. 

 
II. Цели и задачи на изследването 

Целта на настоящият дисертационен труд е изучаване на геохимичните и 
минераложки особености на Плитките почви от високопланинската част на Витоша, 
определяне на връзката с коренните скали и оценяване ролята на факторите на 
околната среда при процесите на изветряне и почвообразуване в избрания район за 
изследване. За решаване на основната цел са поставени следните задачи: 
1. Характеризиране на условията и факторите на почвообразуване и процесите, 
произтичащи от тях във високопланинската част на Витоша. 
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2. Установяване на физико-химичните и химичните свойства и особености на 
избраните Плитки почви. 
3. Изучаване на минералния състав на изследваните почви и генетичната му 
обусловеност от почвообразуващите материали. 
4. Оценка на степента на изветряне на скалите и почвите и на миграция на 
химичните елементи, в резултат на изветрителните процеси. 
5. Изясняване на геохимичната връзка между почвата и почвообразуващите скали. 
6. Установяване на класификационната принадлежност на изследваните почви, въз 
основа на получените резултати. 

Получените данни ще обогатят информацията за почвообразуването и 
същността на плитките почви на планината Витоша. Разработката ще послужи като 
методична основа за по-детайлни изследвания на различните аспекти на 
почвообразуването и в други региони с високопланински условия на изветрителни и 
почвообразувателни процеси. 

 
III. Литературен преглед 

В литературният преглед са разгледани понятията изветряне и почвообразуване; 
историческото развитие на концепциите за диагностика и систематика на плитките 
почви в планинските райони в международните класификационни схеми; 
характеристика на плитки почви в планинския пояс на България от началото на 30-
те на XX век до наши дни; кратко описание на почвеното разнообразие на Витоша; 
обобщени са условията и факторите на почвообразуването на Витоша – геолого-
петрографски и геохимични особености, геоморфоложки особености и ландшафтна 
структура, климатични условия и растителност на Витоша. Въпреки че планината е 
добре изучена в много аспекти, липсват подробни физико-химични, геохимични и 
минераложки данни за почвите, разположени в най-високите й части. 

 
IV. Обекти и методи на изследването 

За целта на настоящата дисертация са събрани и изследвани 58 броя почвени 
проби и 25 броя скални образци, от 25 точки на опробване в областта над 1800 m 
н.в. включително 16 върха над 2000 m, които обхващат най-широко 
разпространените скални разновидности, изграждащи планината Витоша – 
монцонити (9 върха), габро (2 върха), андезитобазалти и базалти (5 върха), както и в 
част от пониженията между върховете, без да се навлиза в защитената зона на 
торфените образувания, разпространени в района (Табл. IV.1.1. и Фиг. IV.1.1). 
Растителността е представена от ливадни тревни и храстовидни асоциации (хвойна 
и боровинки). На редица места в района растителността липсва, като се оформят 
открити почвени петна, от които също са взети проби. В почти всички почви се 
установяват скални фрагменти, понякога доминиращи. 

Почвените проби са събрани в нарушено (насипно състояние) от „прикопки” 
(Донов и др., 1974), които на картата са обозначени с точки. Средната мощност на 
повечето почви е около 20 cm, поради достигане на материнската скала с 
изключение на пониженията между върховете. В почвения профил не се 
наблюдават генетични хоризонти. 

Количеството на всяка почвена проба е около 1 kg, което се приема за 
достатъчно за извършването на предвидените анализи (Пенков и др., 1981; 1987). 
Там, където е било възможно (при липса на растителност) повърхностните 1 до 3 cm 
са отделени като самостоятелна проба с тегло около 0,2 kg. Всички почвени проби 
са изсушени до въздушно сухо състояние и пресети през сито с размер на отворите 
2 mm. От пресятите проби, след квартоване, са отделени необходимите количества 
за съответните анализи. 
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Таблица IV.1.1. Описание на районите и точките на опробване 
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  И
 

Район на опробване (надморска височина) / Кратко описание Точка Дълб. в см 

М1 – вр. Ушите (1906 m); М2 – вр. Лъвчето (2052 m) – почва, 
формирана между скални блокове, опробване в основата на скалата, 
липсва свежа растителност, но се наблюдава около 2 см натрупване на 
растителни остатъци, изобилие от скални фрагменти. 

М1-1а 0-3 
М1-1с 3-10 
М1-2 0-15 
М1-3 0-20 
М2 0-10 

М3 – вр. Малък Резен (2191 m) – скални образци и почвени проби в 
основата на скалата, под треви и млади боровинкови формации. 

М3-1 0-20 
М3-2 0-20 
М3-3 0-15 

М4 – между вр. М. Резен и вр. Г. Резен – открито, заравнено 
пространство в най-ниската точка между два върха. От петна без 
растителност са взети почвени проби с дребни скални фрагменти. 

М4-1 0-5 
М4-2а 0-2 
М4-2с 2-15 

М5 – вр. Голям Резен (2277 m) – скални образци и почвени проби в 
основата на скалата, под треви и млади боровинкови формации. 

М5-1а 0-3 
М5-1с 3-15 
М5-2 0-15 

М6 – по склона на вр. Г. Резен, югозападно изложение – почва от 
открито пространство под треви. Не е достигната коренна скала. М6-ск 0-15 

М7 – между вр. Г. Резен и вр. Ч. Връх – открито, заравнено 
пространство между два върха. Не е достигната коренна скала, изобилие 
от дребни скални фрагменти, почвата е видимо песъчлива. 

М7х 0-40 

М8 – вр. Черни връх (2290 m) – скални образци и почвени проби в 
основата на скалата, под треви (М8-1, М8-2, М8-3) и почвени образци от 
заравнената част с липсваща растителност (М8-4а, М8-4с). 

М8-1 0-10 
М8-2 0-10 
М8-3 0-10 
М8-4а 0-1 
М8-4с 1-20 

М9 – по склона на вр. Черни връх, североизточно изложение – почва от 
открито пространство, под треви. Не е достигната коренна скала. М9-ск 0-25 

М10 – връх 2288 m – скални образци и почвени проби в основата на 
скалата, под треви и млади боровинкови формации. М10 0-20 

М11 – по склона на връх 2288 m, югозападно изложение – почва от 
открито пространство, под треви. Не е достигната коренна скала. 

М11-а 0-3 
М11-с 3-20 

М12 – вр. Трите комина (2253 m) – скални образци и почвени проби в 
основата на скалата, под треви и млади боровинкови формации. М12 0-5 

М13 – в подножието на вр. Трите комина – скални образци и почвени 
проби в основата на скалата, под треви. 

М13-а 0-1 
М13-с 1-20 

М14 – вр. Самара (2108 m) – почва в ниша между скални блокове, в 
основата на скалата, без растителност. М14 0-10 

М15 – връх 2024 m; М16 – вр. Селимица (2040 m) – почва в основата на 
скалата, под треви. Наблюдава се плавен преход от скалата към почвата. 

М15 0-5 
М16 0-5 

А
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  З
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  Т
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  А

  З
  Л

  Т
 

АБ1 – вр. Ярловски купен (2173 m) – скални образци и почвени проби в 
основата на скалата, под треви. 

АБ1-1 0-15 
АБ1-2 0-15 

АБ2 – между вр. Ярловски купен и вр. Купена – открито, заравнено 
пространство между два върха. Почва под тревна растителност. Видимо 
се установяват дребни скални фрагменти. 

АБ2-1 0-25 
АБ2-2а 0-2 
АБ2-2с 2-20 
АБ2-3 0-20 

АБ3 – вр. Купена (2195 m) – скални образци и почвени проби в основата 
на скалата, под треви. 

АБ3-1 0-15 
АБ3-2 0-5 

АБ4 – между вр. Купена и вр. Карачаир– открито, заравнено 
пространство между два върха. Почва под тревна растителност. Видимо 
се установяват дребни скални фрагменти. 

АБ4-1а 0-2 
АБ4-1с 2-20 
АБ4-2 0-20 

АБ5 – по склона на вр. Карачаир, южно изложение. Почва от открито 
пространство, под треви. АБ5 0-5 

АБ6 – вр. Карачаир (2208 m) – скални образци и почвени проби в 
основата на скалата, под треви. 

АБ6-1 0-15 
АБ6-2 0-15 

АБ7 – вр. Камен дел (1862 m) – почва в ниша между скални блокове, в 
основата на скалата, без растителност. Наситеност със скални фрагменти. 

АБ7-1 0-15 
АБ7-2 0-20 
АБ7-3 0-15 
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Таблица IV.1.1. Описание на районите и точките на опробване – Продължение 

 

Район на опробване (надморска височина) / Кратко описание Точка Дълб. в см 
АБ8 – местността Комините – почва е от открито, заравнено място без 
свежа растителност, но с добре развити коренища, изобилие от скални 
фрагменти. 

АБ8-1 0-15 
АБ8-2 0-25 
АБ8-3 0-5 

АБ9 – над х. Преспа – почва е от открито, свежа тревна растителност, с 
добре развити коренова система, които затрудняват опробването. АБ9 0-20 

АБ10 – в подножието на вр. Ушите – почве, формирана между няколко 
скални блока, на предполагаемата границата между две скални 
разновидности (монцонити и андезитобазалти). 

АБ10 0-15 

Г 
 А

  Б
  Р

  О
 Г1 – вр. Голи връх (1837 m) – почва, формирана между скални блокове, 

основата на скалата, липсва свежа растителност. 

Г1-1 0-10 
Г1-2 0-10 
Г1-3 0-10 
Г1-4 0-10 

Г2 – вр. Скопарник (2226 m) – много плитко развити почви с рахла 
структура, изобилие от скални фрагменти и органика. Доминираща 
растителност: млади хвойнови формации. 

Г2-1 0-5 
Г2-2 0-15 
Г2-3 0-10 
Г2-4 0-10 

 
Фигура IV.1.1. Геоложка карта на района (Загорчев и кол., 1991) с точките на опробване 

 
Легенда: 1. солифлукционни образувания (пясъци); 2. пъстра подвъглищна задруга; 3. аплитоидни граносиенити; 4. 
левкосиенити; 5 монцонити и левкомонцонити; 6. габра и анортозити; 7. диорити и кварцдиорити; 8. 
андезитобазалтови и базалтови туфи; 9. пироксенови и амфибол-пироксенови андезити; 10. андезитобазалтови и 
базалтови лава; 11. пясъчниково-варовикова задруга; 12. кварцитно-пясъчникова задруга; 13. разлом; 14. точки на 
опробване. 
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Комплексът от изследвания включва: 
1. определяне на реакцията на почвата – измерване на рН във вода и калциев 
хлорид (БДС ISO 10390:2002; по Austrian standard OENORM:L 1083). 
2. определяне на катионен обменен капацитет – по метод на Ганев и Арсова (1980); 
метод на Kahr и Meier (1996). 
3. определяне на обменни катиони - по Austrian standard ОЕNORM:L 1086-1. 
4. определяне на органичен въглерод – по метод на Тюрин (1965). 
5. определяне на състава на хумуса – по ускорен метод на Кононова-Белчикова ‘61 
(Кононова, 1963; Filcheva and Tsadilas, 2002). 
6. определяне на оптическа плътност на хуминови киселини. 
7. определяне на съдържанието на азот и въглерод – Austrian standard OENORM: L 
1080; L 1082 с апарат Carlo Erba NA 1500. 
8. пълен химичен анализ на почвени и скални проби – по модофициран метод на 
Пономарев (1951). 
9. гранулометричен анализ (сепарация по тегло) – чрез мокро пресяване и 
седиментация (ISO 11277:2009) 
10. определяне на общ минерален състав на скални и почвени проби и на глинести 
минерали в почвените проби – микроскопски чрез дюншлифи, чрез рентгенофазов 
анализ (XRD). 

Избраните аналитични методи са осъществени в лабораторните комплекси на 
Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, ИПАЗР „Н. Пушкаров” и Университет 
за природни ресурси и науки за живота, Виена. За класифицирането на 
изследваните почви са използвани критерии от Българската класификация, както и 
някои международни школи (ФАО, Русия и САЩ). 

 
V. Резултати и обсъждане 
V. 1. Физикохимична характеристика на изследваните почви 
V. 1. 1. Реакция на почвата 

Изследваните почви от високопланинската част на Витоша се характерзират със 
стойности за рН в H2O от 4,1 до 5,0 и за pH в CaCl2 от 3,4 до 4,7 (Табл. V.1.1.1). 
Изключение прави почва Г2-3 с рН – 5,9. Въз основа на тези резултати почвите се 
определят като силно кисели, а почва Г2-3 като слабо кисела до неутрална (Гюров и 
Тотев, 1990; Атанасов и др., 2009). Изчислените средни аритметични и геометрични 
стойности показват слабо повишаване на показателя в почвите върху 
андезитобазалти и габро в сравнение с тези върху монцонити. Същевременно 
получените стойности за рН в Н2О са по-високи от стойностите за рН в CaCl2 с 0,3 
до 0,8 рН-единици. 

Стойностите на рН < 6,0 – 5,0 са указание за деструктивни процеси в почвата с 
поява на обменни алуминиеви катиони и оподзоляване на почвата (Ганев, 1990). 
Понижаването на рН е индикатор за напредване на тези процеси и недостиг на 
силно базични елементи (калций, калий, магнезий) поради тяхното излужване, 
което се превръща във водещ педогенен процес (Thanachit et al., 2006). В почви с рН 
под 4,5 тези процеси са още по-засилени, а намаляването на рН се дължи на 
възникването на свободни органични киселини, които са източник на обменен 
водород (Боул и др., 1977). Тъй като изследваните почви са много плитки и не са 
отделени диагностични хоризонти по-коректно е да се говори за процес на химична 
деградация при ниско рН (скрито оподзоляване). 

Киселата реакция е характерна за почвите в райони с хладен и влажен климат и 
повече валежи (Атанасов и Пенков, 1971). При кисела реакция на почвата се 
увеличава разтворимостта на съединенията на Al, Mn, Fe, Cu и Zn. При много силна 
кисела реакция се създават условия за образуване на високи концентрации от 
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разтворими и подвижни количества от изброените елементи, които действуват 
токсично (Палавеев и Тотев, 1979). Наличието на иглолистна растителност (хвойни) 
и климатичните особености подпомагат задържането на ниско рН. Геоложката 
изученост на изследвания район показва липса на карбонатни почвообразуващи 
материали, които да компенсират киселинността на изследваните почви. 
 
Таблица V.1.1.1. Реакция на изследваните почви, измерена в Н2О и CaCl2 по групи според 
почвообразуващите скали. 

Проба pH в H2O pH в CaCl2 Проба pH в H2O pH в CaCl2 Проба pH в H2O pH в CaCl2 
M1-1а  4,1 АБ1-1  4,5 Г1-1  4,4 
М1-1с  4,0 АБ1-2 4,3 4,0 Г1-2 5,0 4,7 
М1-2 4,6 4,3 АБ2-1 4,5 4,0 Г1-3 4,5 4,0 
М1-3 4,7 4,4 АБ2-2а  4,1 Г1-4 5,0 4,7 
М2  3,9 АБ2-2с  4,0 Г2-1  3,8 
М3-2  3,5 АБ2-3 4,6 4,2 Г2-2 4,6 4,0 
М3-3 4,1 3,5 АБ3-1  4,1 Г2-3 5,9 5,9 
М4-2а  4,1 АБ3-2 4,7 3,9 Г2-4 4,1 3,6 
М4-2с  4,1 АБ4-1а  4,1  М5-1а  3,9 АБ4-1с  4,1 
М5-1с  3,8 АБ4-2 4,8  
М5-2 4,6 3,9 AБ5 4,8 4,2 
М6-ск 4,7 3,9 АБ6-1  4,1 
М7-х  3,9 АБ6-2 4,5 4,1 
М8-1 4,6 4,1 АБ7-1  4,4 
М8-4а  4,1 АБ7-2 4,7 4,7 
М8-4с  4,1 АБ7-3 4,6  
М9-ск 4,4 4,0 АБ8-1 4,7 4,4 
М10  4,0 АБ8-2 4,6 4,2 
М12  4,1 АБ8-3 4,7 4,2 
М14  3,4 АБ9 4,3 3,7 
М16  3,5  

 
V. 1. 2. Катионен обменен капацитет 

Анализирането на почви по метода на Ганев и Арсова (1980) дава възможност да 
се вникне по-детайлно в кристалохимичната обусловеност на обменния капацитет. 
От получените стойности за Т8,2 за изследваните почви се вижда, че почвите върху 
габро и андезитобазалт се отличават с относително по-висок капацитет отколкото 
почвите върху монцонити (Табл. V.1.2.1). При тези стойности показателят Т8,2 се 
определя като среден до голям (Пенков, 1991), а изследваните почви като слабо до 
умерено колоидни (Т8,2–10 до 30 cmol kg-1). 

Обм. Н8,2 (общата киселинност) в % от Т преобладава значително (над 50 %), 
което е указание за напредване на процесите на вкисляване и насищане на почвата с 
органични вещества (Върбанова, 1971). Съдържание на Обм. Н8,2 варира, но може 
да се приеме, че е най-високо в почви върху монцонити и намалява в почвите върху 
андезитобазалти, което отговаря най-общо на реакцията на почвите, а именно при 
по-ниско рН в почвите върху монцонити се измерва по-високо съдържание на обм. 
Н8,2. 

Адсорбцията на Н+ върху върху силно-киселинните позиции (ТСА) разрушава 
минералния октаедричен слой, което води до освобождаване в йонно състояние на 
Al, Mn, Zn и други катиони (обм. Al) (Райчев и др., 2012). Съдържанието на обм. Al 
в изследваните почви е между 1,2–2,3 cmol kg-1, а в две от почвите достига 4–5 cmol 
kg-1, но не е по-високо, отколкото количеството обменен калций. 
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Таблица V.1.2.1. Резултати за катионен обменен капацитет по метода на Ганев и Арсова (1981) 
Точка Дълб в 

cm 
pН в 
H2О 

T8,2 TCA TA Обм H8,2 Обм Al Обм Ca Обм Mg  
cmol kg-1 

М8-4а 0-3 4,5 25,0 11,0 14,0 19,2 5,0 5,2 0,5 
М8-4c 3-20 4,3 15,5 6,2 9,3 11,2 1,7 3,5 0,6 
M16 0-5 4,4 14,2 6,7 7,5 9,9 2,2 3,2 0,8 
M2 0-10 4,3 15,1 7,2 7,9 9,9 1,7 4,1 0,9 
Г1-1 0-10 4,8 30,1 14,1 16,0 20,0 4,2 8,0 2,3 
Г2-1 0-5 4,3 11,8 6,6 5,2 7,2 1,8 3,2 0,7 
АБ1-1 0-15 4,7 18,6 8,5 10,1 11,6 1,3 8,8 2,2 
АБ3-1 0-15 4,6 18,0 11,3 6,7 8,3 1,3 7,8 2,0 
АБ6-1 0-15 4,5 17,7 9,6 8,1 9,4 1,2 8,0 2,0 
АБ7-1 0-15 4,7 13,5 8,4 5,1 7,5 2,3 4,2 1,5 
 Точка TCA TA Обм H8,2 Обм Al Обм Ca Обм Mg наситеност с 

бази в % от Т8,2 
М8-4а 44,0 56,0 76,8 20,0 20,8 2,0 23,20 
М8-4c 40,0 60,0 72,3 11,0 22,6 3,9 27,74 
M16 47,2 52,8 69,7 15,5 22,5 5,6 30,28 
M2 47,7 52,3 65,9 11,3 27,2 6,0 34,11 
Г1-1 46,8 53,2 66,5 14,0 26,6 7,6 33,55 
Г2-1 55,9 44,1 60,6 15,3 27,1 5,9 39,41 
АБ1-1 45,7 54,3 62,1 7,0 47,3 11,8 37,90 
АБ3-1 62,8 37,2 45,8 7,2 43,3 11,1 54,17 
АБ6-1 54,2 45,8 52,8 6,8 45,2 11,3 47,18 
АБ7-1 62,2 37,8 55,6 17,0 31,1 11,1 44,44 

 
Разликата между съдържанието на обм. Al в % от Т и сумата на базичните 

катиони е най-голяма при почвите върху андезитобазалти в полза на базичните 
катиони, което вероятно се дължи на по-интензивно изветряне на силикатните 
(фемични) минерали от тези скали и/или на по-високо съдържание на калций и 
магнезий в почвообразуващите скали. Във всички почви сумата от обм. Са и обм. 
Mg надвишава съдържанието на обм. Al, а в почвите върху андезитобазалти е почти 
равна на сумата обм. Al и обм. Н8,2. 

По степен на наситеност с бази изследваните почви се определят като 
ненаситени тъй като показателят не надвишава 50 %, с изключение на АБ3-1, която 
се определя като наситена. При степен на наситеност с бази по-малка от ТСА в % от 
Т8,2 се наблюдава термодинамична нестабилност на почвените колоиди и спонтанно 
протичане на процесите на тяхното киселинно разрушаване (Ганев, 1990). Така 
почвите, развити върху монцонити биха еволюирали към каолинит-оксиди-
хидрооксиди (бази 30-10 % Т8,2), докато почвите развити върху габро към каолинит 
(бази 40-30  % Т8,2), а почвите развити върху андезитобазалт към илит-каолинит 
(бази 60-40 % Т8,2). Разлика между степента на наситеност с бази и ТСА е значителна 
в почвите развити върху монцонити и габро, докато при почвите развити върху 
андезитобазалт разликата е по-малка. Намаляването на разликата между ТСА и 
степента на наситеност с бази при почвите върху андезитобазалти може да се 
приеме като за по-голяма буферна способност на почвите да неутрализират 
възникващата киселинност, поради по-високото съдържание на базични катиони. 
Според Ганев и др. (1990) при ТСА 60-40 % о т Т8,2 глинестата фаза в повечето 
изследвани почви се определят като илит-каолинит, а почвите АБ3-1 и АБ7-1 върху 
андезитобазалти попадат в групата на илитовите почви (ТСА 70-60 % от Т8,2). 
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При извеждане на коефициентите на корелация (R) в корелационна матрица 
между pH и останалите показатели на катионен капацитет (Табл. V.1.2.2) се 
установява, че корелациите са положителни с изключение на обм. Al с обм. Ca и 
Обм. Mg. Получените стойности са предимно високи и много високи. 
 
Таблица V.1.2.2. Корелационна матрица между показателите за катионен капацитет 

  pН в H2О T8,2 TCA TA Обм. H8,2 Обм. Al Обм. Ca Обм. Mg 
pН в H2О 1        
T8,2 0,59 1       
TCA 0,75 0,88 1      
TA 0,40 0,94 0,68 1     
Обм. H8,2 0,37 0,93 0,67 0,98 1    
Обм. Al 0,29 0,74 0,57 0,76 0,87 1   
Обм. Ca 0,72 0,58 0,71 0,41 0,30 -0,04 1  
Обм. Mg 0,81 0,40 0,62 0,18 0,07 -0,19 0,89 1 

Сила на взаимовръзката R: 0 – 0,3 слаба; 0,3 – 0,5 умерена; 0,5 – 0,7 значителна; 0,7 – 0,9 висока; 0,9 – 1,0 много 
висока (Тасев и др., 2007). 
 

При определянето на катионния капацитет и обменните катиони в разтвор на 
BaCl2 се обхващат независещите от рН катиони и Т се изразява като сума от калций 
и магнезий, а също калий, натрий, желязо и манган (Табл. V.1.2.3). По този метод 
най-високи стойности за Т се наблюдават при почвите върху андезитобазалт (Т – 
51,82 cmol kg-1 почва), където е най-голям и размахът на вариациите между 
минималните и максималните стойности. Тъй като сумата от обм. Са и Мg 
обхващат най-голяма част от обменния капацитет съвсем закономерно в почвите с 
най-висок Т са отчетени и най-високи съдържания на калций и магнезий. Въпреки 
разликата в абсолютните стойности, получени по двата метода ясно се очертава 
обща тенденция в съдържанието на обменен калций и магнезий – най-високи 
стойности и за двата елемента са отчетени именно в почвите върху андезитобазалт. 

 
Таблица V.1.2.3. Катионен обменен капацитет и обменни катиони в изследваните почви, 
определени в BaCl2 

Район на опробване (н.м.в. в m) Точка Дълб. 
в см 

Капацитет  
в cmol kg-1 

Съдържание в cmol kg-1 на: 
Ca Mg K Na Fe Mn 

Върху монцонити 

М1 – вр. Ушите (1906) М1-1а 0-3 6,67 5,48 0,55 0,44 0,09 0,07 0,04 
М1-1с 3-10 2,68 2,20 0,24 0,14 0,08 0,01 0,01 

М2 – вр. Лъвчето (2052) М2 0-10 10,58 9,64 0,70 0,09 0,09 0,01 0,05 
М3 – вр. Малък Резен (2191) М3-2 0-20 9,91 9,12 0,57 0,06 0,08 0,01 0,06 

М4 – между вр. М. Резен и вр. Г. Резен  М4-2а 0-2 3,57 2,93 0,36 0,17 0,09 0,01 0,02 
М4-2с 2-15 3,40 2,80 0,30 0,11 0,17 0,01 0,01 

М5 – вр. Голям Резен (2277) М5-1а 0-3 2,02 1,32 0,26 0,21 0,10 0,12 0,01 
М5-1с 3-15 2,08 1,41 0,35 0,21 0,07 0,01 0,03 

М7 – между вр. Г. Резен и вр. Ч. връх M7x 0-40 1,32 0,89 0,20 0,14 0,08 0,01 0,01 

М8 – вр. Черни връх (2290) М8-4а 0-1 1,63 1,14 0,20 0,18 0,07 0,00 0,05 
М8-4с 1-20 1,88 1,18 0,30 0,28 0,10 0,00 0,02 

М10 – връх 2288 m М10 0-20 0,76 0,45 0,14 0,07 0,09 0,01 0,00 
М12 – вр. Трите комина (2253) М12 0-5 1,61 1,01 0,25 0,20 0,11 0,01 0,03 
М14 – вр. Самара (2108) М14 0-10 1,80 1,24 0,29 0,17 0,07 0,03 0,00 
М16 – вр. Селимица (2040) М16 0-5 1,71 1,28 0,14 0,09 0,10 0,09 0,00 

Върху андезитобазалти 
АБ1 – вр. Ярловски купен (2173) АБ1-1 0-15 51,82 48,55 2,64 0,38 0,09 0,00 0,17 
АБ2 – между вр. Ярловски купен и вр. 
Купена 

АБ2-2а 0-2 2,13 1,48 0,18 0,32 0,10 0,00 0,05 
АБ2-2с 2-20 2,91 2,06 0,33 0,31 0,15 0,00 0,06 

АБ3 – вр. Купена (2195) АБ3-1 0-15 5,24 4,47 0,48 0,14 0,14 0,01 0,00 

АБ4 – между вр. Купена и вр. Карачаир АБ4-1а 0-2 3,39 2,49 0,33 0,35 0,13 0,02 0,07 
АБ4-1с 2-20 2,68 1,96 0,35 0,24 0,10 0,00 0,03 

АБ6 – вр. Карачаир (2208) АБ6-1 0-15 25,90 23,05 1,77 0,89 0,15 0,00 0,04 
АБ7 – вр. Камен дел (1862) АБ7-1 0-15 1,61 0,99 0,18 0,20 0,08 0,10 0,06 

Върху габро 
Г1 – вр. Голи връх (1837) Г1-1 0-10 4,40 3,66 0,36 0,20 0,16 0,01 0,02 
Г2 – вр. Скопарник (2226) Г2-1 0-5 3,78 3,19 0,40 0,15 0,12 0,01 0,01 
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Методът на Kahr и Meier 
(1996) е подходящ за определяне 
типа глинести минерали и 
обмяната на катиони засяга 
също само силно киселинните 
позиции, независещи от рН. 
Получените резултати за 
обменен капацитет в 
изследваните почви се движат в 
границите от 0,24 cmol kg-1 до 
18,60 cmol kg-1 (Табл. V.1.2.4). 
Тези данни също насочват към 
наличие на каолинит във всички 
почви и тенденцията за 
присъствие на илит, както и 
хлорит (Tan, 1998; Орлов и др., 
2005). При почви, в които са 
отделени два слоя, не може да се 
твърди, че има ясна тенденции 
за намаляване или увеличаване в 

дълбочина, тъй като резултатите варират. Средно обменният капацитет по този 
метод е около 3 – 5 cmol kg-1, като в почвите върху андезитобазалти и габро отново 
е малко по-висок, отколкото в почвите върху монцонити. 

По абсолютни стойности резултатите получени по различните методи не могат 
да се сравняват, но на Фиг. V.1.2.6 се вижда, че капацитетът получен в разтвор на 
BaCl2 следва тренда на разпределение по почви получен в разтвор на Cu(II)-trie по 
метода на Kahr and Meier (1996) и коефициентът на линейна зависимост между 
двата метода (R2 = 0,85) е висок, с което както се утвърждават достоверността на 
резултатите, така и се подчертава общите изводи и ролята на глинестите минерали 
във формирането на катионния капацитет. 

 
Фигура V.1.2.6. Корелация на катионен обменен капацитет по два метода 

y = 0,3866x + 1,3303
R2 = 0,8547
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Ако сравним изложените данни за физико-химичната характеристика на 
изследваните почви с резултатите публикувани от Ефиенемоку (1981) за естествени 
Планинско-ливадни почви и от Ганев и Гатева (1984) за „синтетични” Планинско-
ливадни почви, се наблюдава съществена прилика, което дава очаквани насоки за 
педогенетичното развитие на района към Планинско-ливадни почви. 

Проба cmol kg-1 Проба cmol kg-1 Проба cmol kg-1 
M1-1а 3,18 АБ1-1 18,60 Г1-1 1,78 
М1-1с 1,86 АБ1-2 6,82 Г1-2 0,24 
М1-2 5,35 АБ2-1 4,73 Г1-3 12,17 
М1-3 6,51 АБ2-2а 1,24 Г1-4 1,94 
М2 7,36 АБ2-2с 2,18 Г2-1 3,33 
М3-2 10,23 АБ2-3 5,50 Г2-2 4,26 
М3-3 14,65 АБ3-1 3,72 Г2-3 13,64 
М4-2а 1,55 АБ3-2 7,67 Г2-4 8,29 
М4-2с 2,40 АБ4-1а 0,39   
М5-1а 0,54 АБ4-1с 1,47   
М5-1с 1,78 АБ4-2 2,25   
М5-2 0,70 AБ5 2,40   
М6-ск 4,57 АБ6-1 15,19   
М7х 1,47 АБ6-2 4,11   
М8-1 5,43 АБ7-1 1,70   
М8-4а 1,94 АБ7-2 0,47   
М8-4с 0,93 АБ7-3 1,71   
М9-ск 3,88 АБ8-1 2,33   
М10 1,13 АБ8-2 4,96   
М12 3,33 АБ8-3 12,33   
М14 2,95 АБ9 5,81   
М16 3,10     
Таблица V.1.2.4. Катионен обменен капацитет на 
изследваните почви по Kahr and Meier (1996) 
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Величината Т8,2 е в правопропорционална зависимост от реакцията на почвата 
(Гюров и Тотев, 1990), но при рН под 5-5,5 катионният капацитет не зависи от рН 
(Ганев, 1990). Това се установява и при изследваните почви като изведените 
линейни регресионни зависимости между рН и катионния капацитет са със слаб до 
умерен коефициент (R2 = 0,12 – 0,35). 
 
V. 2. Характеристика на органичното вещество в изследваните почви 
V. 2. 1. Съдържание и състав на хумуса 

Съдържанието на Сорг, % и съответно на хумус е високо (над 10 %) в повечето 
изследвани почви (Орлов и др., 2005). Изключение прави съдържанието на Сорг% в 
почви М7х и М11-1a върху монцинити и Г1-1 върху габро (Табл. V.2.1.1). 
Получените средни стойности за органичен въглерод за всички почви (11,5 %) дават 
основание по този показател и в комбинация с малката мощност в дълбочина и 
ненаситеността с бази те да се причислят към богато хумусните (хистик) Литосоли 
(Андонов, 1989). Почви, в които органичното вещество варира от 1 % до 10 %, 
могат да се определят като Ранкери и по-точно субалпийски Ранкери, които са 
характерни за киселите скали на алпийския пояс (Дюшофур, 1970). 
 
Таблица V.2.1.1. Съдържание и състав на органичното вещество в изследваните почви 

Район на опробване (н.м.в. в m) Точка Дълб. 
в см 1 2 3 4 5 6 7 8 

Върху монцонити 

М1 – вр. Ушите (1906) М1-1а 0-3 24,8 14,6 12,64 5,76 6,88 23,23 0,84 6,24 
М1-1с 3-10 16,1 7,7 8,91 4,42 4,49 27,45 0,98 5,93 

М2 – вр. Лъвчето (2052) М2 0-10 16,1 13,1 9,29 3,91 5,38 24,29 0,73 5,47 
М3 – вр. Малък Резен (2191) М3-2 0-20 6,7 1,6 4,97 1,94 3,03 28,96 0,64 4,95 
М7 – между вр. Г. Резен и вр. Ч. връх М7x 0-40 2,8 2,2 1,79 0,73 1,06 26,07 0,69 4,42 

М8 – вр. Черни връх (2290) 

М8-1 0-20 10,1 2,5 9,50 3,53 5,97 34,95 0,59 5,03 
М8-2 0-10 8,2 2,9 6,31 3,12 3,19 38,05 0,98 5,04 
М8-3 0-10 7,6 2,5 5,47 2,16 3,31 28,42 0,65 4,75 
М8-4а 0-1 13,9 6,2 6,88 3,83 3,05 27,55 1,26 4,92 
М8-4с 1-20 9,2 3,2 5,16 3,04 2,12 33,04 1,43 5,50 

М11 – по склона на вр. 2288 m М11-а 0-3 4,5 3,6 1,07 - 1,07 - - - 
М11-с 3-20 8,3 6,0 5,65 2,65 3,00 31,93 0,88 4,72 

М13 – в подножието на вр. Трите 
комина (2253) 

М13-а 0-1 6,5 2,3 4,81 2,08 2,73 32,00 0,76 5,31 
М13-с 1-20 7,7 2,9 3,06 1,93 1,13 25,06 1,71 4,28 

М14 – вр. Самара (2108) М14 0-10 9,6 5,5 5,02 2,48 2,54 25,83 0,98 4,23 
М16 – вр. Селимица (2040) М16 0-5 22,2 11,3 14,26 3,85 10,41 17,34 0,37 6,56 

Върху андезитобазалти 
АБ1 – вр. Ярловски купен (2173) АБ1-1 0-15 6,6 1,4 5,09 1,75 3,34 26,52 0,52 4,60 
АБ3 – вр. Купена (2195) АБ3-1 0-15 18,4 9,7 5,80 2,21 3,59 12,01 0,62 4,96 
АБ6 – вр. Карачаир (2208) АБ6-1 0-15 19,3 10,2 9,56 3,65 5,91 18,91 0,62 6,94 
АБ7 – вр. Камен дел (1862) АБ7-1 0-15 11,6 3,5 8,79 2,77 6,02 23,88 0,46 4,98 
АБ8 – местността Комините АБ8-3 0-5 12,3 3,5 5,13 2,33 2,80 18,94 0,83 4,96 
АБ9 – над х. Преспа АБ9 0-20 9,6 4,1 6,89 2,62 4,27 27,29 0,61 5,56 

Върху габро 
Г1 – вр. Голи връх (1837) Г1-1 0-10 5,1 0,0 - - - - - - 
Г2 – вр. Скопарник (2226) Г2-1 0-5 18,1 5,5 7,53 3,58 3,95 19,78 0,91 5,55 

Обозначения: 1. Cорг % - органичен въглерод в %, 2. ХК, % - хуминови киселини, 3. CАЛК, % - въглерод в 
алкален извлек, 4. CФК, % - въглерод в хуминовите киселини, 5. CФК, % - въглерод във фулвокиселините, 
6. CХК/Cорг*100, % - степен на хумификация, 7. СХК:СФК, 8. E4/E6 – оптическа плътност 

 
Съдържанието на хуминовите киселини (ХК %) показва, че в повечето почви те 

са по-малко от 50 % от Cорг, %, което вероятно се дължи на преобладаването на 
фулвокиселините. Преобладаващото присъствие на фулвокиселините се 
потвърждава и от груповия анализ, където съдържанието на окислен въглерод в 
хуминовите киселини (Схк, %) е по-малко отколкото във фулвокиселините (Сфк, %). 

По-високото количество Сфх, % спрямо Схк, % показва слабо изразен процес на 
хумификация. Това се обуславя от студен и влажен климат, при който протича 
бавна и непълна минерализация на органичните остатъци и забавена хумификация 
(Ачков и др., 1985). С изключение на почви М8-4а, М8-4с и М13-с (върху 
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монцонити), останалите почви (върху монцонити, габро и андезитобазалти) се 
характеризират с по-високи стойности за Сфк, %, отколкото за Схк, %. 

По класификационната схема на Орлов и др. (2005) степента на хумификация на 
органичното вещество в изследваните почви се определя като средна до висока. 
Типът на хумуса (Схк:Сфк) в почвите върху монцонити варира от фулватен тип 
през хуматно-фулватен до фулватно-хуматен, което е пряко отражение на процеса 
на хумификация. В останалите почви върху андезитобазалти и габро хумусът е 
преобладаващо хуматно-фулватен. 

За всички изследвани почви отношението Е4/Е6 (оптическа плътност) е от 4,23 до 
6,94, което според Орлов и др. (2005) и Артинова (2007) е ниска до средна и е 
указание за хумусообразуване, което протича при суров планински климат, 
предимно върху кисели почвообразуващи материали под влиянието на субалпийска 
и алпийска тревна растителност. Образува се сравнително по-груб и кисел хумус с 
незначително участие на хуминовите киселини. 

Въпреки че е доказана висока статистическа значимост на фактора рН спрямо 
съдържанието на хумус в почвите, особено за кисела среда (Филчева, 2007), както е 
и известно, че по-високото съдържание на фулвокиселини определя по-ниското рН 
на почвата (Oades, 1989), то в изследваните почви тази зависимост не е добре 
изразена. Също така липсва и добра корелация между съдържанието на органично 
вещество и катионния капацитет (Фиг. V.2.1.1 а, б). 
 
Фигура V.2.1.1. Зависимост между физико-химичните показателите и съдържанието на 
органичен въглерод 
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V. 2. 2. Съдържание на азот и значение на отношението C:N 
 

Степента на минерализация 
на почвеното органично 
вещество представлява 
отношението на количеството 
въглерод, респективно хумус, 
към количеството на общия 
азот в почвата или отношението 
C:N. Общо за всички почви 
съотношението C:N варира от 
13,5 до 19,9, като то е най-
високо в почвите върху габро и 
най-ниско в почвите върху 
монцонити (Табл. V.2.2.1). 
Получените високи стойности 

за С:N също служат като показател за ниската степен на хумификация (Pereira et al., 
1995). Високите стойности за отношение С:N (>14) свидетелстват за много ниска 

Район на опробване Точка Дълб. в см Ctot% Ntot% C:N 
вр. Ушите М1-1а 0-3 17,68 1,19 14,86 
вр. Ушите М1-1c 3-10 10,65 0,79 13,48 
вр. Лъвчето M2 0-10 13,10 0,71 18,45 
вр. Малък Резен M3-2 0-20 13,97 0,63 22,17 
вр. Черни връх M8-4a 0-1 12,53 0,79 15,86 
вр. Черни връх M8-4c 1-20 14,21 0,82 17,33 
вр. Самара M14 0-10 11,30 0,73 15,48 
вр. Селимица M16 0-5 7,95 0,52 15,29 
вр. Ярловски купен АБ1-1 0-15 25,28 1,27 19,91 
вр. Купена АБ3-1 0-15 20,14 1,07 18,82 
вр. Карачаир АБ6-1 0-15 22,48 1,30 17,29 
вр. Камен дел АБ7-1 0-15 8,60 0,55 15,64 
вр. Голи връх Г1-1 0-10 12,33 0,65 18,97 
вр. Скопарник Г2-1 0-5 24,15 1,26 19,17 
Таблица V.2.2.1. Съдържание на азот и въглерод в 
изследваните почви 
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обогатеността с азот (Орлов и др., 2005) и по-малка скорост на разлагане на 
органичното вещество (Йорданов, 1989). 

В зависимост от стойностите за С:N се определя типът разлагане и хумус, който 
за изследваните почви е полусуров „модер” (Пенков, 1991). Според Дюшофур 
(1970) хумусът в изследваните почви може да се определи като алпийски и 
субалпийски модер в границите С:N=12 и рН=4.3 и С:N=15 и рН=4.4. Модер 
хумусът е характерен за плитки Планински почви, образувани върху кисели 
почвообразуващи материали под смесена иглолистна и тревна растителност (Гюров 
и Артинова, 2001). 

В заключение изследваните почви от високопланинската част на Витоша се 
характеризират с високо съдържание на органично вещество, респективно хумус, в 
който преобладава делът на фулвокиселините. Водещата роля на фулвокиселините е 
резултат от слабо до средно изразен процес на хумификация. Типът на хумуса за 
почвите върху габро и андезитобазалти е основно хуматно-фулватен, докато в 
почвите върху монцонити, които се отличават с широк размах в съдържанието на 
хумус, типът хумус обхваща три групи (фулватен, хуматно-фулватен и фулватно-
хуматен). Общо за всички почви съотношението C:N варира от 13,5 до 19,9, като то 
е най-високо в почвите върху габро и най-ниско в почвите върху монцонити, което 
също е указание за ниската степен на хумификация. Според показателят C:N типът 
разлагане и хумус за изследваните почви е полусуров „модер”. 
 
V. 3. Механичен състав на изследваните почви 

Изследваните почви са разделени на фракции по ISO 11277:2009 в Табл. V.3.1. В 
почвите върху монцонити трите фракция са приблизително равномерно 
разпределени помежду си като пясъкът обхваща от 21 % до 51 %, прахът (алеврит) е 
от 12 % до 41 %, а глината – от 24 % до 54 %. Повечето от почвите върху 
андезитобазалти съдържат около и под 10 % пясък и над 50 % прах (алеврит), 
докато съдържанието на глина е между 22 % и 63 %. При почвите върху габро се 
отбелязва както много ниско съдържание на пясък (5 %), така и много ниско 
съдържание на глина (10 %). Въпреки относително широките вариации на всяка 
фракция, по групи според коренните скали разпределението на глината е както 
следва: за почви върху монцонити средното съдържание е 36 %; в почвите върху 
андезитобазалти – 40 %; в почвите върху габро от вр. Голи връх – 23 %, а от вр. 
Скопарник – 50 % (36 % за групата). В съчетание със средните стойности на другите 
две фракции изследваните почви се определят най-общо като средно леки (medium), 
средно тежки (medium fine) до тежки (fine – с глина над 55 %) (Атанасов и др., 
2009). 

Според класификация по Качински (1965) почвите, развити върху монцонити се 
определят като преобладаващо тежко-песъчливо глинести и леко глинести, а две 
почви са средно глинести и средно песъчливо глинести. Почвите, развити върху 
андезитобазалти, са преобладаващо леко глинести, а две почви са отличават като 
тежко глинеста и тежко песъчливо-глинеста. Почвите, развити върху габро, 
показват разнообразен механичен състав и варират от леко песъчливо глинеста до 
средно глинеста. 

Според Американските текстурни класове (USDA, 1999) и ФАО (2006) 
изследваните почви се разполагат в почти всички класове. Почвите, формирани 
върху монцонити са преобладаващо Clay loam (глинесто-праховити) и Clay 
(глинести). Част от почвите се разполагат на границата между Sandy clay 
(песъчливо-глинести), Sandy clay loam (глинесто-песъчливо праховити) и Loam 
(праховити). Почвите, формирани върху андезитобазалти, са преобладаващо Silty 
clay loam (глинести фино праховити) и Silty clay (фино праховито-глинести). 
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Няколко почви се определят като Clay (глинести) и Loam (праховити). Почвите, 
формирани върху габро, варират от Clay (глинести), през Silty clay (фино 
праховито-глинести), Clay loam (глинесто-праховити) и Loam (праховити) до Sandy 
loam (песъчливо-праховити). Най-общо изследваните почви са преобладаващо 
праховито-глинести и глинесто-праховити. 
 
Таблица V.3.1. Механичен състав на изследваните почви, в % по ISO 11277:2009 
Точка Дълб. 

в см 
Размер на частиците, в µm Пясък 

% 
Прах 

% 
Глина 

% 2000 630 200 63 20 6,3 2 0,63 0,2 
М1-1а 0-3 12,7 12,1 12,7 9,4 11,2 10,0 11,4 7,2 13,3 37,5 30,6 31,9 
М1-1с 3-10 17,7 12,3 11,5 13,0 7,6 8,6 10,0 9,6 9,7 41,5 29,2 29,3 
М1-2 0-15 15,7 11,4 9,7 6,3 11,9 14,9 12,0 12,0 6,1 36,8 33,1 30,1 
М1-3 0-20 12,6 13,5 10,1 6,0 10,4 13,3 10,0 11,7 12,4 36,2 29,7 34,1 
М2 0-10 16,1 22,8 13,8 3,0 2,5 6,9 11,7 9,9 13,3 52,7 12,4 34,9 
М3-2 0-20 7,3 8,9 8,4 5,0 13,0 15,0 10,7 10,3 21,4 24,6 33,0 42,4 
М3-3 0-15 0,7 1,3 3,1 6,7 20,7 14,7 11,8 10,1 30,9 5,1 42,1 52,8 
М4-2а 0-2 16,6 13,4 10,7 5,3 10,7 10,1 16,3 10,1 6,8 40,7 26,1 33,2 
М4-2с 2-15 21,8 13,6 9,9 3,6 4,7 11,1 9,5 19,5 6,3 45,3 19,4 35,3 
М5-1а 0-3 6,5 9,6 10,9 6,3 11,1 13,4 8,6 13,1 20,5 27,0 30,8 42,2 
М5-1с 3-15 8,3 11,2 10,1 3,9 9,4 12,3 12,2 10,0 22,6 29,6 25,6 44,8 
М5-2 0-15 17,1 16,9 13,2 4,3 11,3 13,5 10,9 8,2 4,6 47,2 29,1 23,7 
М6-ск 0-15 13,1 11,6 10,5 6,9 13,4 13,2 12,8 7,3 11,2 35,2 33,5 31,3 
М7х 0-40 5,4 8,5 7,6 8,3 9,1 15,8 8,3 20,4 16,6 21,5 33,2 45,3 
М8-1 0-10 8,0 10,2 9,5 5,5 15,0 17,3 13,7 11,7 9,1 27,7 37,8 34,5 
М8-4а 0-1 18,2 14,2 13,2 6,6 10,8 11,8 8,2 7,2 9,8 45,6 29,2 25,2 
М8-4с 1-20 13,7 13,1 10,8 4,5 7,1 10,0 11,8 16,0 13,0 37,6 21,6 40,8 
М9-ск 0-25 12,7 12,3 8,9 5,1 3,8 20,4 11,8 13,5 11,5 33,9 29,3 36,8 
М14 0-10 13,2 16,5 9,7 2,4 5,3 13,5 10,6 18,2 10,6 39,4 21,2 39,4 
М16 0-5 14,6 28,3 13,2 3,6 6,1 7,7 7,5 5,2 13,8 56,1 17,4 26,5 
АБ1-1 0-15 0,9 4,3 7,7 6,8 15,2 21,9 12,3 11,4 19,5 12,9 43,9 43,2 
АБ1-2 0-15 0,8 4,5 7,4 11,3 17,8 22,9 12,0 11,5 11,8 12,7 52,0 35,3 
АБ2-1 0-25 0,8 3,2 6,3 10,6 21,9 24,9 12,7 11,8 7,8 10,3 57,4 32,3 
АБ2-2а 0-2 1,3 3,7 5,7 10,3 20,0 22,6 13,0 13,0 10,4 10,7 52,9 36,4 
АБ2-2с 2-20 0,8 3,8 5,8 8,2 17,3 19,9 12,1 15,6 16,5 10,4 45,4 44,2 
АБ2-3 0-20 0,7 1,8 3,4 7,7 22,8 25,6 15,8 13,9 8,3 5,9 56,1 38,0 
АБ3-1 0-15 0,3 1,0 3,5 7,4 18,5 15,9 14,4 14,0 25,0 4,8 41,8 53,4 
АБ3-2 0-15 0,6 1,5 4,3 8,6 30,2 18,2 10,1 7,3 19,2 6,4 57,0 36,6 
АБ4-1а 0-2 0,3 1,0 2,3 5,5 19,9 20,3 12,1 12,2 26,4 3,6 45,7 50,7 
АБ4-1с 2-20 3,3 1,0 2,3 4,0 13,8 17,5 12,9 13,8 31,4 6,6 35,3 58,1 
АБ4-2 0-20 0,3 1,4 3,0 3,8 17,8 25,7 8,9 10,1 28,9 4,7 47,3 47,9 
АБ5 0-5 0,7 1,5 4,0 5,4 25,1 24,9 14,9 7,8 15,7 6,2 55,4 38,4 
АБ6-1 0-15 0,2 1,7 2,5 3,5 9,4 19,7 16,0 20,7 26,3 4,4 32,6 63,0 
АБ6-2 0-15 1,5 2,5 5,1 10,2 20,2 13,4 11,1 15,6 20,4 9,1 43,8 47,1 
АБ7-2 0-20 6,1 7,2 11,1 5,0 20,4 27,6 11,2 9,2 2,2 24,4 53,0 22,6 
АБ7-3 0-15 4,3 5,8 6,8 8,9 17,7 21,9 17,5 9,8 7,3 16,9 48,5 34,6 
АБ8-1 0-15 6,0 12,7 10,9 10,4 17,9 17,8 10,8 6,9 6,6 29,6 46,1 24,3 
АБ8-2 0-25 10,2 15,7 11,1 10,3 12,7 14,8 6,8 3,5 14,8 37,0 37,8 25,1 
АБ8-3 0-5 4,8 7,1 6,0 7,9 18,4 18,4 13,8 13,9 9,6 17,9 44,7 37,3 
АБ9 0-20 4,1 6,9 5,5 11,7 22,7 16,6 11,9 10,8 9,8 16,5 51,0 32,5 
Г1-1 0-10 20,3 16,7 15,2 8,4 12,1 10,8 11,2 3,1 2,2 52,2 31,3 16,5 
Г1-2 0-10 30,0 19,0 16,2 8,3 9,2 7,5 4,2 2,8 2,8 65,2 25,0 9,8 
Г1-3 0-10 3,1 5,0 7,9 7,1 16,0 19,0 12,3 12,3 17,3 16,0 42,1 41,9 
Г1-4 0-10 11,6 15,0 15,2 11,2 11,1 11,8 9,4 11,4 3,3 41,8 34,1 24,1 
Г2-1 0-5 1,4 6,6 7,6 4,6 9,9 14,8 25,5 19,7 9,9 15,6 29,3 55,1 
Г2-2 0-15 6,4 7,1 8,8 11,3 16,1 18,1 14,1 9,1 9,0 22,3 45,5 32,2 
Г2-3 0-10 3,7 5,1 7,2 5,4 10,5 12,7 10,5 16,0 28,8 16,0 28,6 55,3 
Г2-4 0-15 0,5 1,7 3,0 6,9 12,4 19,8 12,5 12,4 30,8 5,2 39,1 55,7 
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V. 4. Минерален състав на изследваните почви 
V. 4. 1. Минерален състав на скалите 

Монцонити – избраните проби от монцонити макроскопски са свежи, 
мезократни, с масивна текстура. Наблюдават се следните главни минерали: 
плагиоклаз; калиев фелдшпат; клинопироксен, който е значително резорбиран и 
заместен от амфибол; биотит. В подчинено количество са установени още кварц, 
магнетит, апатит и титанит. Количеството на калиев фелдшпат и плагиоклаз е почти 
равно – нито един от тях не е по-малко от 1/3 или не надхвърля 2/3 от общото 
съдържание на фелдшпати. Структурата на скалата е хипидиоморфно зърнеста 
(монцонитова). Част от калиевите фелдшпати са частично помътнели, което 
вероятно се дължи на начална пелитизация. По пукнатините в плагиоклазите се 
забелязва, макар и много слабо, развитие на глинести минерали. По фемичните 
минерали се наблюдава постмагматична хлоритизация. 

Габро – макроскопски избраните образци са свежи, меланократни с масивна 
текстура. Под микроскоп са определени следните главни минерали: плагиоклаз; 
амфибол, който най-вероятно е образуван за сметка на клинопироксен. Като 
второстепенни минерали присъстват биотит и магнетит. В много малко количество 
се установява кварц. На границата между магнетита и плагиоклаза е развит епидот, 
който заедно с хлоритизацията по амфиболовите зърна са вероятен резултат от 
постмагматична дейност. Структурата на скалата е габрова. 

Вулкански скали със среден състав (базалт-андезитобазалти и техни 
производни) – макроскопски скалите са мезократни, зеленикави на цвят с масивна 
текстура и микроскопски с порфирен строеж. Порфирната генерация е в количество 
около 30-50 %. Представена е от плагиоклаз и амфибол. Плагиоклазът е интензивно 
заместен от епидот-кварцови дребнозърнести агрегати със запазена форма на 
първичния минерал. Амфиболът най-често е хлоритизиран. Основната маса е с 
реликтова микролитова структура. Вулканското стъкло е изцяло променено в 
епидот-хлоритови променителни продукти. 

Наблюдаваните постмагматични промени в изследваните скали под формата на 
епидот и хлорит са предпоставка за увеличаване ефекта от настъпващите 
изветрителните процеси, тъй като по тези минерали и контактни зони вече има 
разрушаване на кристалната структура и химични трансформации. 

В дифрактограмите на монцонитовите скали доминиращо положение заемат 
плагиоклазите и калиевите фелдшпати, следвани от амфибол, кварц, пироксен и 
магнетит. Диагностичните пикове на глинестите минерали при 14 Å и 7 Å са добре 
изразени само в пробите от вр. Ушите и значително намаляват в другите скали. 
Слюдите (10 Å) са добре представени във всички проби, и предвид микроскопските 
изследвания се приема, че са представени от биотит. На дифрактограмите от 
андзитобазалтови скали отчетливо се установява пик при 10 Å за слюдите, докато 
пикът при 7 Å за глинести минерали е с променлив интензитет, съответно и 
количество. В скалите от м. Комините се наблюдава и пик при 14 Å, характерен за 
глинести минерали с набъбваща решетка, както и за хлорит. От скалообразуващите 
минерали преобладава плагиоклаз и амфибол. Установяват се още калиев 
фелдшпат, кварц и малко пироксен. Последните минерали не са установени под 
микроскоп в порфирната генерация и не са наблюдавани в оснавната маса поради 
микролитовата структура на скалата. Дифрактограмите на габровите скали 
потвърждават доминиращото съдържание на плагиоклаз и амфибол, както и 
присъствието на пироксен, магнетит и малко кварц. За разлика от микроскопското 
изследване тук са установява и калиев фелдшпат. Пикът при 7 Å е по-добре изразен, 
отколкото този при 14 Å, а 10 Å за слюдите се отбелязва само в една проба. 
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V. 4. 2. Първични минерали в почвата 
В почвите, формирани върху монцонити, доминиращо присъствие имат 

минералите кварц, плагиоклаз и амфибол (Фиг. V.4.2.1). Установяват се още калиев 
фелдшпат, пироксен и магнетит. Запазва се минималното присъствието на глинести 
минерали (14 и 7 Å), като в някой проби те липсват или са трудни за определяне. За 
разлика от основната скала в почвата почти не се откриват слюди (10 Å). В почвите 
от заравнените части, главните минерали са представени предимно калиев 
фелдшпат, следван от плагиоклаз, кварц и амфиболи. Пиковете на слюдите и 
глинестите минерали почти липсват. 

В почвите върху андезитобазалт също не се установява пик при 10 Å, докато в 
дифрактограмата на скалите се отбелязва. Пикът при 14 Å и 7 Å изпъкват много 
добре в почвата от м. Комините и малко по-малко, почти липсват в останалите 
почви. Определя се и характерният пик за илит при 4,48 Å. Установяват се още 
преобладаващо плагиоклаз и калиев фелдшпат, а също кварц и амфибол (Фиг. 
V.4.2.2.). В почвите между върховете минералния състав е доминиран от кварц, 
докато амфибол и плагиоклаз са по-малко, а калиев фелдшпат не се установява. 
Пикът при 14 Å е значителен, докато при 7 Å не толкова. 

В почвите от вр. Голи връх (габро) ясно изпъква присъствието на амфибол и 
плагиоклаз (Фиг. V.4.2.3. а). Установяват се още кварц, пироксен, калиев фелдшпат 
и магнетит в подчинено количество, както и пикове при 14 Å и 7 Å, които обаче са с 
много нисък интензитет. Минимално се установяват и слюди (биотит). В почвите от 
вр. Скопарник интензитетът на всички минерални фази е изключително нисък (Фиг. 
V.4.2.3. б). Установяват се основно кварц, следван от амфибол и плагиоклаз, както и 
пикове при 14 Å, 7 Å и едва забележимо при 10 Å. 

От анализа на първичните минерали в изследваните почви се установява 
присъствието на всички главни минералите от почвообразуващата скала, но с 
намаляване на количеството. Само при кварца може да се говори за натрупване, 
дължащо се на неговата висока устойчивост и на придвижването му в резултат на 
естествените геоморфоложки процеси. Делът на пясъчната и праховата фракция в 
почвите достигат общо 55 – 60 % и са носители на първичните минерали. 
Изветрянето на главните скалообразуващи минерали на Витоша се осъществява в 
кисела среда с рН < 5.0 – 4.5 и високо съдържание на органично вещество с 
доминираща фракция на фулвокиселините, но при студен и влажен климат, което 
води до забавено химично изветряне. Въпреки че е спорна хипотезата за заледяване 
на Витоша и по тази причина трудно се определя момента на формиране на 
почвената покривка, то наличието на биотит в част от почвите както и 
неустановяването на Fe- и Al- окиси и хидроокси са оснвание изследваните почви 
да се определят като „млади” и неизветрели. 
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Фигура V.4.2.1. Избрани рентгенови дифрактограми на почви върху монцонити 

 
Фигура V.4.2.2. Избрани рентгенови дифрактограми на почви върху андезитобазалт 

 
Фигура V.4.2.3. Избрани рентгенови дифрактограми на почви върху габро 

 
а) почви от вр. Голи връх 

 
б) почви от вр. Скопарник 
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V. 4. 3. Вторични (глинести) минерали в почвата 
При определянето на глинестите минерали, във фракцията < 2 μm на 

изследваните почвени проби, известни затруднения създаде относително ниската 
интензивност на пиковете в дифрактограмите. Също така от първичните минерали 
се установяват амфибол и кварц, което потвърждава ниската степен на изветряне 
(Sposito, 2008). 

В почви върху монцонити, където преобладаващите първични минерали са 
плагиоклаз и калиев фелдшпат закономерно се установява доминиращо каолинит 
(Фиг. V.4.3.1). Добре представени са минералите илит и вермикулит за сметка на 
биотит. Установяват се още хлорит и смесено-слоести силикати, съдържащи илит и 
хлорит, но не във всички изследвани почви. 

При почвите върху андезитобазалт се установява една съществена особеност: в 
почвите от самите върхове присъствието на вермикулит е по-трудно определим 
(Фиг. V.4.3.2), докато почвите между върховете съдържат значително вермикулит 
(Фиг. V.4.3.3) и много по-малко илит, каолинит и хлорит. Предпоставка за това е 
отбелязана още при дифрактограмите на почвите, където пика при 14 Å се проявява 
различно. Общо за всички изследвани почви върху андезитобазалти е съдържанието 
предимно на каолинит и илит, в по-малки количества, почти незначително, хлорит и 
смесено-слоестите силикати. 

Между минералния състава на почвите, формирани върху двете габрови 
разкрития, са наблюдават предимно количествени разлики. Във всички почви се 
установяват основно каолинит, следван от илит и хлорит. Присъствието на 
вермикулит е значително само в почви Г1-3 и Г2-2 (Фиг. V. 4.3.4), докато в 
останалите почви върху габро липсва или е слабо установим. Също така в почвите 
има и характерните пикове за смесено-слоести силикати. Wilson et al. (1984) 
доказват, че шотландските почви, развити върху габро, са доминирани от 
триоктаедричен вермикулит, следван от каолинит, в най-малко количество илит и 
присъствие на талк. 

Обобщавайки, каолинитът и илитът са минералите, които присъстват във всички 
изследвани почви, в резултат от изветрянето основно на фелдшпатите и на биотит 
за формирането на илит. Съдържанието на вермикулит варира, а съдържанието на 
хлорит и смесено-слоести силикати е незначително. Поради киселата реакция на 
почвите, студеният и влажен климат и началния етап почвообразуване, не се 
установява минералът монтморилонит, въпреки наличието на амфиболи и 
плагиоклази. Тази насока на формиране и присъствие на глинести минерали в 
почвените проби е очертана от измерения сорбционен капацитет. В изследваните 
почвообразуващи скали микроскопски се установиха процеси на постмагматична 
хлоритизация по амфибол, поради което може да се приеме, че хлоритът в почвите е 
предимно първичен и по-малко вторичен. Смесено-слоестата минерална фаза е 
представена от илит – хлорит с ясно доминиране на илита. Това дава основание да 
се приме, че смесените минерали са резултат от едновременната промяната на 
биотит в илит и формиране на вторичен хлорит, но в много малки количества. 
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Фигура V.4.3.1. Дифрактограми на глинестата фракция на почви, развити върху 
монцонити 

 
 
Фигура V.4.3.2. Дифрактограми на глинестата фракция на почви, развити върху 
андезитобазалти 
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Фигура V.4.3.3. Дифрактограми на глинестата фракция на почви, формирани между 
андезитобазалтови върхове 

 

 
 
Фигура V.4.3.4. Дифрактограми на глинестата фракция на почви върху габро 
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V. 5. Химичен състав на скалите и почвите  
V. 5. 1. Химичен състав на скалите 

Почвообразуващите скали в района на опробване са габро, андезитобазалт и 
монцонити, с главни и второстепенни скалообразуващи минерали плагиоклаз, 
калиев фелдшпат, амфибол, пироксен, биотит, кварц и магнетит. Избраните върхове 
са разположени по границите на района на опробване и на границата между две 
скални разновидности (АБ-Ск: в подножието на вр. Ушите, монцонит и вр. Камен 
дел, андезитобазалт). 

При направения химичен анализ на тези скални разновидности (Табл. V.5.1.1) 
се установява характерното по-високо съдържание на SiO2 в монцонитите (>54 %) и 
андезитобазалтите (около 53 %), за разлика от габровите скали (около 47 %). 
Монцонитите и андезитобазалтите попадат заедно в клас среднобазични 
(промеждутъчните) скали, съответно плутонични и вулкански, докато габрото се 
причислява към клас базични (плутонични) скали (Winter, 2001; Каменов 2003; 
Nicholls, 2011). Съдържанието на Al2O3 нараства от монцонитите (около 15 %), през 
андезитобазалтите (около 17 %) и достига най-високи стойности в габрото (около 20 
%), обратно на съдържанието на SiO2. 
 
Таблица V.5.1.1. Химичен състав (% тегл.) на изследвания почвообразуващ субстрат на 
Витоша. 
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S iO 2  46 ,31 47,61 47,43 53,58 53,76 51,7  54 ,78 54,74 54,01 
T iO 2  1 ,36  0 ,89  0 ,60  0 ,82  0 ,88  1 ,00  0 ,74  0 ,99  0 ,70  
Al 2 O 3  17 ,52 20,6  20 ,42 15,98 17,33 16,54 16,08 15,38 14,76 
Fe 2 O 3  5 ,97  6 ,28  6 ,49  5 ,78  3 ,35  5 ,97  3 ,09  4 ,04  6 ,61  
FeO 6 ,01  4 ,44  4 ,95  5 ,06  5 ,03  4 ,83  5 ,94  3 ,76  4 ,59  
MnO 0 ,17  0 ,14  0 ,13  0 ,17  0 ,10  0 ,16  0 ,18  0 ,15  0 ,13  
MgO 6 ,65  4 ,06  4 ,19  5 ,95  5 ,23  5 ,03  5 ,59  5 ,03  3 ,98  
CaO 11,67 11,4  12 ,6  7 ,29  8 ,76  10,06 6 ,73  7 ,63  7 ,28  
Na 2 O 3 ,43  4 ,03  2 ,34  1 ,75  3 ,28  2 ,22  2 ,98  3 ,83  3 ,00  
K 2 O 0 ,39 0 ,35  0 ,28  1 ,69  1 ,07  1 ,21  1 ,86  3 ,73  3 ,67  
P 2 O 5  0 ,03  0 ,04  0 ,05  0 ,15  0 ,03  0 ,04  0 ,13  0 ,01  0 ,34  
H 2 O 0 ,14  0 ,15  0 ,80  0 ,14  0 ,15  0 ,06  0 ,19  0 ,15  0 ,90  
з .п .н .  0 ,53  0 ,45  0 ,10  1 ,11  0 ,64  0 ,69  0 ,90  0 ,42  0 ,06  
сума  100,18 100,44 100,38 99,47 99,61 99,51 99,19 99,85 100,03 
*данни по  Желев  (1982)  
 

Съдържанието на MgO в габровите скали е между 4,06 % и 6,65 %, докато в 
андезитобазалтовите скали е в границите 5,23 – 5,95 %, а в монцонитите е между 
3,98 – 5,03 %. Съдържанието на CaO е по-високо в габровите скали, съответно от 
11,04 % до 12,60 %, докато в андезитобазалтовите скали е между 6,73 – 10,06 %, а в 
монцонитите е около 7,5 %. 

Съдържанието на Na2O е между 1,75 % и 4,03 % без отчетлив превес в някоя от 
изследваните скали, докато съдържанието на К2О е отчетливо най-ниско в габрото 
(0,28 – 0,39 %) и най-високо в монцонитите (до 3,73 %). 

Сумата от алкалните оксиди в габровите скали (Г-Ск1, Г-Ск2) е около и над 4 
%, поради което могат да се причислят към преходноалкалните габроиди (Каменов, 
2003). В андезитобазалтовите скали сумата от алкалните оксиди се движи в 
границата 3,40 – 4,85 %, което ги определя като нормално алкални. При 
монцонитите сумата от алкалните оксиди надвишава 6,0 % (преходноалкални по 
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Каменов, 2003). Когато се вземе предвид критерия Al2O3/(CaO+Na2O+К2О) в мол. % 
се вижда, че всички изследвани скали са металуминиеви (нормални) в границите 
0,71 – 0,99 (Winter, 2001; Каменов 2003). Само андезитобазалта от вр. Ярловски 
купен се определя като пералуминиев (1,07) с излишък от алуминий. 

Най-общо съдържанието на Fe2O3 е малко по-високо от или почти равно на 
съдържанието на FeO в изследваните скали. Може да се приеме, че сумата на 
желязото в габрото е малко по-високо, отколкото в андезитобазалтите и 
монцонитите. По коефициент на алуминиевост Al′=Al2O3/(FeO+Fe2O3+MgO) в мол. 
% (Winter, 2001; Каменов 2003) изследваните скали са умерено богати на алуминий 
с Al′=0,75 – 1,0. Само габрото от вр. Скопарник (Г-Ск2) е с кофициент 1,06, което го 
определя като „високоалуминиев”. Разпределението на TiO2 е приблизително 
еднакво в изследваните скали, като в габрото е между 0,89 – 1,36 %, в 
андезитобазалтите и монцонитите между 0,70 – 1,00 %. Съдържанието на МnO е в 
границите от 0,10 до 0,18 % за всички скали и е относително равномерно 
разпределен. Съдържанието на P2O5 варира от 0,03 % в андезитобазалтите и 
габрото, до 0,34 % в монцонитите. 

Като цяло по-високото съдържание на желязо, TiO2, MgO и CaO е характерно за 
базичните скали (габро) поради присъствието на повече мафични минерали, докато 
Na2O и К2О са повече в по-кисели скали (по-високо съдържание на плагиоклази), в 
случая промеждутъчните андезитобазалти и монцонити. 

При корелационната матрица на главните елементи за всички скали (Табл. 
V.5.1.2) се отбелязва много висока отрицателна корелация (R > 0,9) между SiO2 и 
CaO, висока положителна корелация (R > 0,7) между SiO2 и K2O; и висока 
отрицателна корелация между SiO2 и Al2O3. Между SiO2 и Fe2O3 корелацията е 
значима и отрицателна.. Висока положителна корелация се наблюдават още между 
Al2O3 и CaO, докато между Al2O3 и K2O корелацията също е висока, но отрицателна, 
както и между CaO и K2O. Значима положителна корелация (R > 0,5) се установява 
между TiO2 и MgO, между Fe2O3 и СаO, между FeO и MgO, между MnO и MgO, 
между K2O и P2O5, докато между СаО и P2O5 е отрицателна. 
 
Таблица V.5.1.2. Корелационна матрица между главните елементи в изследваните скали 

 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
SiO2 1           
TiO2 -0,34 1          
Al2O3 -0,80 -0,09 1         
Fe2O3 -0,61 -0,01 0,33 1        
FeO -0,24 0,22 0,04 -0,14 1       
MnO -0,01 0,33 -0,27 0,00 0,42 1      
MgO 0,01 0,66 -0,31 -0,34 0,64 0,58 1     
CaO -0,95 0,25 0,85 0,54 0,10 -0,18 -0,14 1    
Na2O -0,14 0,36 0,17 -0,26 -0,26 -0,23 -0,15 0,11 1   
K2O 0,77 -0,19 -0,82 -0,23 -0,49 0,02 -0,18 -0,78 0,11 1  
P2O5 0,40 -0,47 -0,50 0,27 0,02 0,00 -0,28 -0,53 -0,27 0,54 1 
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V. 5. 2. Химичен състав на почвите 
От приведените данни в Табл. V.5.2.1 се вижда, че почвите, развити върху 

монцонити се отличават с малко по-високо съдържание на SiO2 (от 54 % до 59 %), 
за разлика от почвите, развити върху андезитобазалти (от 50 % до 56 %) и габро (46 
% – 51 %), което съответства на разпределение на силиций в скалите. За разлика от 
скалите, в почвите съдържанието на Al2O3 е в границите от 13,16 % в почва М1-1а 
(върху монцонити) до 19,8 % в почва Г2-1 (върху габро). Това равномерно 
съдържание се обуславя от преразпределението на алуминий в глинестите минерали 
в почвата (особено каолинит), участието му в катионния обменен капацитет и в 
прости и комплексни съединения с органичното вещество. 

Докато в скалите съдържанието на MgO е относително равномерно по групите 
скали, а CaO намалява от габрото към монцонитите, то в почвите съдържанието на 
MgO се увеличава от почвите върху монцонити (около 2 – 3 %) през почвите върху 
андезитобазалти (около 3 – 4 %) до почвите върху габро (над 5 %), а CaO се движи в 
границите 3 – 6 % за всички почви. Само М15 върху монцонити е с CaO – 2,62 %. 

Съдържанието на Na2O намалява от почвите върху монцонити към почвите 
върху габро и е в границите 1 – 3,4 %. Съдържанието на К2О е значително по-
високо в почвите върху монцонити (2,4 % – 6,6 %) и намалява в почвите върху 
андезитобазалт и габро (0,9 % – 2,6 %). Това съответства на разпределение на 
натрий в скалите и високото съдържание на калий в монцонитите. 

Съдържанието на Fe2O3 варира в широки граници дори в отделните групи почви, 
като най-ниските стойности са около 6,5 %, а най-високите над 11 %. Съдържание 
на FeO е равномерно за всички почви в границите 0,6 % – 2,6 %. Сумата на Fe2O3 и 
FeO в скалите варира от 7,8 % до 12,0 %, а в почвите е в границите 7,0 % – 15,0 %. 
Общото съдържание на желязо от скалите се запазва в почвата като само се променя 
валентното състояние в резултат на окисление. 

Съдържанието на TiO2 варира от 0,7 % до 1,7 %, а в почва Г1-1 (върху габро) 
достига 2,2 %, както е разпределението му в скалите, където също най-високото 
съдържание е в габрото. Съдържанието на MnO варира от 0,10 % до 0,25 % и също 
не се установяват съществени разлики по групи почви. И двата елемента повтарят 
равномерното си разпределението от скалите. Съдържанието на P2O5 има най-
високи стойности в почвите върху андезитобазалт (0,7 % – 1,4 %), докато в почвите 
върху габро и монцонити е приблизително еднакво. 
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Таблица V.5.2.1. Химичен състав (в тегл. %) на почвите. 
Район на опробване Точка Дълб. 

в см SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 H2O з.п.н. сума 

Върху монцонити 

М1 – вр. Ушите М1-1а 0-3 54,67 1,64 13,16 9,34 1,97 0,18 2,57 6,17 2,27 2,42 1,02 0,47 4,17 100,05 
М1-1с 3-10 56,26 1,50 14,03 11,06  0,10 2,33 5,74 2,92 3,27 0,90 0,48 2,18 100,77 

М2 – вр. Лъвчето М2 0-10 58,89 1,51 16,50 6,20 1,48 0,11 2,11 3,98 2,20 3,54 0,75 0,52 2,62 100,41 

М3 – вр. Малък Резен М3-1 0-20 57,23 0,70 17,36 5,03 2,00 0,10 2,92 5,55 2,90 4,53 0,13 0,23 1,84 100,52 
М3-2 0-20 56,69 0,77 18,07 6,76 0,90 0,10 2,75 4,72 2,73 3,82 0,09 0,41 2,07 99,88 

М4 – между вр. М. Резен и вр. Г. Резен М4-1 0-5 56,11 0,74 17,06 6,03 1,26 0,10 2,82 4,54 3,39 6,65 0,12 0,25 1,41 100,48 
М7 – между вр. Г. Резен и вр. Ч. връх М7х 0-40 56,58 0,95 15,33 7,74 1,44 0,15 3,20 3,77 2,06 6,00 0,12 0,35 1,70 99,36 

М8 – вр. Черни връх 

М8-1 0-10 54,71 1,05 17,27 6,58 1,25 0,10 2,57 5,36 1,72 4,18 0,15 0,96 3,46 99,36 
М8-2 0-10 53,79 1,11 16,38 11,12 1,93 0,13 3,34 3,94 2,03 3,86 0,18 0,73 3,39 101,93 
М8-3 0-10 56,45 0,98 18,11 6,48 1,17 0,11 2,99 3,50 1,93 4,59 0,13 0,69 2,55 99,68 
М8-4а 0-1 56,88 1,45 16,36 7,13 1,14 0,12 2,84 3,62 2,08 4,72 0,13 0,65 3,18 100,30 
М8-4с 1-20 56,02 0,97 14,05 11,34 1,25 0,13 2,58 3,55 2,05 5,16 0,11 0,50 2,78 100,49 

М11 – по склона на връх 2288 m М11-а 0-3 55,38 0,89 14,46 7,84 2,60 0,20 3,72 4,79 2,12 5,19 0,14 0,45 1,70 99,48 
М11-с 3-20 54,20 1,03 17,60 7,25 2,02 0,17 3,03 3,50 1,54 4,55 0,21 0,85 4,20 100,15 

М13 – в подножието на вр. Трите 
комина 

М13-а 0-1 57,22 1,06 16,32 6,69 0,97 0,15 2,75 3,81 2,00 5,86 0,15 0,49 1,87 99,34 
М13-с 1-20 55,63 1,20 17,47 6,54 1,61 0,14 2,69 3,46 1,77 5,60 0,12 0,87 2,68 99,78 

М14 – вр. Самара М14 0-10 57,92 1,07 17,39 6,94 0,61 0,14 2,83 3,40 2,27 2,42 0,61 0,78 3,33 99,71 
М15 – връх 2024 m М15 0-5 59,26 1,06 16,69 7,20 0,56 0,14 2,57 2,62 1,63 3,34 0,75 0,91 3,39 100,12 

Върху андезитобазалти 
АБ1 – вр. Ярловски купен АБ1-1 0-15 52,75 1,13 17,36 8,34 1,72 0,15 4,80 5,01 1,87 1,48 1,07 0,67 3,97 100,32 

АБ3 – вр. Купена АБ3-1 0-15 54,35 1,07 17,12 6,79 1,28 0,15 4,85 4,80 1,94 1,56 0,88 0,70 4,02 99,51 
АБ6 – вр. Карачаир АБ6-1 0-15 56,36 1,28 15,82 8,39 1,21 0,15 3,80 4,09 1,01 2,03 0,81 0,89 4,35 100,19 
АБ7 – вр. Камен дел АБ7-1 0-15 53,67 1,73 16,11 10,15 1,16 0,16 3,44 3,72 1,97 1,79 1,39 0,84 4,25 100,38 
АБ9 – над х. Преспа АБ9 0-20 50,32 1,64 17,89 11,33 1,30 0,10 4,33 4,01 1,25 2,37 0,79 0,70 4,27 100,30 

АБ10 – в подножието на вр. Ушите АБ10 0-15 55,95 1,55 16,63 9,18 1,26 0,12 2,56 4,61 2,10 2,57 0,72 0,60 2,69 100,54 
Върху габро 

Г1 – вр. Голи връх Г1-1 0-10 46,38 2,20 17,07 14,00 1,04 0,25 5,46 6,17 1,81 0,92 0,45 0,56 4,15 100,46 
Г2 – вр. Скопарник Г2-1 0-5 51,07 1,28 19,80 9,21 1,63 0,14 3,30 5,89 1,69 1,38 0,08 0,79 3,31 99,57 
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Във всички изследвани почви общо съдържанията на Al2O3, FeO, MnO, Na2O и 
P2O3 показват липса на корелация спрямо съдържанието на SiO2 и ясно се очерта 
зависимостта между SiO2 и Fe2O3, MgO, TiO2, а именно с увеличаване на силиция 
количеството на изброените елементи намалява (Табл. V.5.2.2). Висока 
отрицателна корелация се отбелязва също при Fe2O3 и MgO спрямо SiO2, 
значителна отрицателна на K2O спрямо TiO2 и P2O5, докато корелацията Fe2O3 
спрямо TiO2 е положителна. TiO2, MnO и CaO се отличават със значителна 
отрицателна корелация спрямо SiO2, докато между K2O и SiO2 корелацията е 
положителна. Значителна положителна корелация се отбелязва при P2O5 и TiO2, 
MgO и MnO, K2O и MgO. 
 
Таблица V.5.2.2. Корелационна матрица между главните елементи в почвите 

 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
SiO2 1           
TiO2 -0,56 1          
Al2O3 -0,25 -0,14 1         
Fe2O3 -0,69 0,69 -0,28 1        
FeO -0,19 -0,14 -0,25 0,00 1       
MnO -0,50 0,42 -0,23 0,42 0,22 1      
MgO -0,75 0,31 0,22 0,42 0,09 0,55 1     
CaO -0,50 0,28 -0,07 0,28 0,37 0,19 0,27 1    
Na2O 0,33 -0,32 -0,19 -0,25 0,06 -0,33 -0,38 0,29 1   
K2O 0,52 -0,62 -0,19 -0,48 0,15 -0,31 -0,54 -0,39 0,38 1  
P2O5 -0,11 0,55 -0,26 0,30 -0,15 0,15 0,25 0,09 -0,18 -0,69 1 

 
Когато се направи сравнение между коефициентите на корелация на главните 

елементи в скалите и с коефициентите на корелация на главните елементи в почвите 
се установяват следните особености: 
- В скалите се установява много висока отрицателна корелация между SiO2 и CaO 

(R > 0,9), докато в почвите тази корелация е на границата умерена – значителна 
(R = 0,5). Високата положителна корелация между SiO2 и K2O (R > 0,7) в скалите 
при почвите е значителна. Същевременно изключително слабата корелация 
между SiO2 и MgO (R = 0,01) в скалите вече е висока и отрицателна(R > 0,7) при 
почвите. 

- Отбелязаната висока отрицателна корелация между CaO и K2O в скалите в 
почвите е умерена, докато значителната положителна корелация между K2O и 
P2O5 в скалите, в почвите е отрицателна. 

- В скалите корелацията SiO2 и Al2O3 е висока и отрицателна (R = 0,8), докато в 
почвите същата е слаба (R < 0,3). Високите корелации на алуминий с калций и 
калий в скалите, в почвите са слаби. 

- По отношение на титан в скалите се установява една значителна положителна 
корелация с MgO (R > 0,6), докато в почвите се отбелязва значителна 
положителна корелация с Fe2O3 и значителна отрицателна с K2O. 

- По отношение на желязото (Fe2+ и Fe3+) в почвите се запазват слабите и умерени 
корелации с MnO, Na2O, K2O и P2O5 отбелязани в скалите. Разлика се установява 
при положителната корелацията между Fe2O3 и CaO, и между FeO и MgO, които 
в скалите са значителни, докато в почвите са слаби. 

- В почвите се запазват също установените в скалите значителна отрицателна 
корелацията между SiO2 и Fe2O3 и значителна положителна между MnO и MgO. 
Тъй като това съпоставяне дава една много обща представа за процесите на 

преразпределение на елементите между скалите и почвите, формирани върху тях, е 
необходимо по-детайлно изследване на количествените изменения и 
взаимообвързаност на елементите по общи признаци. 
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За сравнителна оценка на сходствата и различията между почвите и коренните 
скали може да се използва коефициент на концентрация КК, който описва степента 
на натрупване на даден елемент в почвата в сравнение с геохимичния фон, като за 
фон се използва съдържанието на главните елементи в коренните скали (Табл. 
V.5.2.3). 
 
Таблица V.5.2.3. Коефициенти на концентрация (КК*) за главните елементи в почвите 

Елемент KK върху габро KK върху андезитобазалти KK върху монцонити 
Г1-1 Г2-1 АБ1-1 АБ3-1 АБ7-1 АБ10 M8-4a M8-4c 

SiO2 1,00 1,07 0,98 0,99 1,00 1,01 1,04 1,02 
TiO2 1,62 1,44 1,38 1,45 1,97 1,36 1,46 0,98 
Al2O3 0,97 0,96 1,09 1,06 0,93 0,88 1,06 0,91 
Fe2O3 2,35 1,47 1,44 2,20 3,03 1,38 1,76 2,81 
FeO 0,17 0,37 0,34 0,22 0,23 1,05 0,30 0,33 
MnO 1,47 1,00 0,88 0,83 1,60 1,93 0,80 0,87 
MgO 0,82 0,81 0,81 0,87 0,66 0,76 0,56 0,51 
CaO 0,53 0,52 0,69 0,71 0,42 0,59 0,47 0,47 
Na2O 0,53 0,42 1,07 0,65 1,84 2,83 0,56 0,55 
K2O 2,36 3,94 0,88 0,84 0,55 0,65 1,23 1,35 
P2O5 15,00 2,00 7,13 6,77 46,33 6,84 13,00 11,00 

*КК=Ке/Кф, където Ке – концентрация на елемента в изследваната почва; Кф – фоново съдържание на елемента 
(съдържание в съответната изследвана скала) 

 
При почви, развити върху габро, се наблюдава най-голямо повишаване на 

концентрацията на P2O5, следвана от К2O, Fe2O3, TiO2, MnO и SiO2. Намалението в 
концентрацията на Al2O3 е минимално, докато концентрацията на другите елементи 
продължават да намалява в реда MgO, CaO, Na2O и FeO. 

При почвите, развити върху андезитобазалти отново най-голям е коефициентът 
на концентрация на P2O5, следвана от Fe2O3, TiO2 и Na2O, въпреки че в почва АБ3-1 
(вр. Купена) натрият намалява. Елементите K2O, MgO, CaO и FeO намаляват 
значително, освен в почва АБ10 (в подножието на вр. Ушите), в която 
концентрацията на двувалентно желязо е значително повишена спрямо всички 
почви. Две основни разлики се отбелязват между почвите от вр. Ярловски купен и 
вр. Купена от една страна и почвите от вр. Камен дел и в подножието на вр. Ушите, 
които териториално заемат противоположни страни. Така в почвите от вр. Ярловски 
купен и вр. Купена концентрацията на алуминий има минимално увеличение, 
докато в почвите от вр. Камен дел и в подножието на вр. Ушите е обратно. При 
MnO разликата между двете групи почви е значителна като концентрацията се 
увеличава в почвите АБ7-1 и АБ10. 

В почвите, развити върху монцонити, се установява разлика в двете дълбочини 
като концентрацията на Al2O3 и TiO2 намалява в дълбочина. Общо се наблюдава 
намаляване на концетрацията в реда MnO, MgO, Na2O, CaO, и FeO. Същевременно 
се увеличава концентрацията на SiO2, Fe2O3, К2O и P2O5. 

Общо за всички почви е, че съдържанието на SiO2 е почти равно със 
съдържанието в скалите, но се отбелязва едно равномерно, минимално натрупване. 
TiO2 и Fe2O3 са с добре изразена тенденция за натрупване в почвите от трите групи. 
Коефициентът на концентрация на Al2O3 е около 1 без отчетлива тенденция за 
намаляване или увеличаване. В сравнение със скалите, в почвите се наблюдава 
отчетливо понижаване КК на FeO, MgO и CaO, докато КК на P2O5 е изключително 
висок във всички почви, развити върху различните скали (Фиг. V.5.2.2). 
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Фигура V.5.2.2. Коефициенти на концентрация (КК*) за главните елементи в почвите 
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Въпреки че е известна значителната роля на органичното вещество за 
миграцията на елементите и особено на фулвокиселините по отношение на Fe, Mn и 
Al. При изследваните почви обаче се установяват слаби и умерени корелации за 
всички главни елементи (Табл. V.5.2.4; Фиг. V.5.2.3). Това може да се дължи на 
слабата до средна степен на хумификация на органичното вещество. При TiO2, FeO, 
CaO, K2O и P2O5 не се установяват съществени разлки между корелации спрямо 
хумусните и фулвокиселините по отделно, докато при SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO и 
Na2O положителната корелация с една от фракциите на органичното вещество 
съответства на отрицателна с другата. Въпреки това е необходимо да се отбележи 
корелацията между фулвокиселините и CaO и К2О, а също между хуминовите 
киселини и P2O5. 
 
Таблица V.5.2.4. Корелационна матрица между главните елементи, органичното вещество и 
механичния състав 

  SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
Cорг, % 0,16 0,22 -0,24 -0,11 0,20 -0,09 -0,23 0,27 -0,11 -0,32 0,38 
ХК, % 0,42 0,16 -0,38 -0,28 0,20 -0,13 -0,34 0,05 0,01 -0,12 0,40 
ФК, % -0,29 0,21 0,07 0,17 0,11 0,01 0,03 0,48 -0,24 -0,48 0,18 
Пясък, % 0,15 0,38 -0,33 0,21 -0,27 0,06 -0,33 0,02 0,19 0,24 -0,24 
Прах, % -0,43 -0,16 0,20 -0,02 0,17 0,17 0,59 0,37 -0,18 -0,26 0,15 
Глина, % 0,09 -0,41 0,30 -0,27 0,24 -0,20 0,04 -0,28 -0,13 -0,15 0,22 

 
Основен източник на главните елементи в почвата са минералите, от които 

първичните съставляват пясъчната и праховата фракция, докато вторичните се 
концентрират в глинестата фракция. Изведените корелационни коефициенти на 
главните елементи спрямо механичния състав също са слаби и умерени (Табл. V. 5. 
2. 4). Въпреки това може да се обърне внимание на положителните корелации 
между TiO2 и пясъчната фракция, между MgO и праховата (алевритова) фракция. 
Спрямо праховата фракция се откроява и отрицателната корелация със SiO2, а 
спрямо глинестата фракция – отрицателната корелация с TiO2. 

Така изведените корелационни отношения между главните елементи от една 
страна и съдържанието/състава на органично вещество и механичния състав от 
друга, очертават една много обща насока за връзката помежду им. Необходимо е 
по-детайлно да се оцени ролята на органичното вещество за подвижността на 
главните елементи, както и да се определи минералния състав на отделните 
механични фракции като фактор за преразпределението на елементите. 
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Фигура V.5.2.3. Корелация на главните елементи в почвата спрямо хуминовите и 
фулвокиселините 
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Фигура V.5.2.4. Корелация на главните елементи в почвата спрямо механичния състав 
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V. 5. 3. Оценка на степента на изветряне 
Химичното изветряне на скалите и минералите е важен фактор, който 

контролира цикъла на разпределение на елементите на земната повърхност. 
Въпреки че според общото мнение ниските температури забавят процесите на 
химично изветряне и доминиращи стават физичните процеси на дезинтеграция, то 
според някои автори именно ниските температури могат да ускорят химичното 
изветряне (Williams, 1949; Dixon et al., 1984). За целите на изследването са 
използвани следните индекси: 
Индекс R 
(Ruxton, 1968) R=SiO2/Al2O3 

Индекс на Паркър 
WIP (Parker ) 

100
70,025,0

2
90,035,0

2ker)( 22 xCaOOKMgOONaParWIP +++=  

Индекс CIA (Chemical 
index of alteration) 

100
222

2 x
OKONaCaOOAl

OAlCIA
+++

=  

Индекс CIW (Chemical 
Index of Weathering) 

100
22

2 x
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потенциална ерозия  
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3232222

22 x
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++++++

+++
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Индекс PI 
(Product Index) 
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Числовите стойности за индексите Индекс R, Индекс на Паркър, Индекс на 

потенциална ерозия, Индекс на Кронберг намаляват с напредване на изветрителните 
процеси и развитието на почвите, докато за Индекс CIA и Индекс CIW се 
увеличават с интензивността на изветряне. След прилагането на описаните индекси 
към изследваните почви и скали се очертаха следните тенденции и зависимости 
(Табл. V.5.3.1): 

По отношение на индекс Ruxton монцонитите и андезитобазалтите са със 
стойност около 5-6, докато габровите скали са с Ruxton < 4.5, тоест по-изветрели. 
Същевременно стойностите за Ruxton в почвите върху андезитобазалти и върху 
габро са приблизително равни с Ruxton на съответните скали, което може да се 
приеме като указание, че главните елементите постъпили от скалите са в равновесие 
с околната среда и почвата не търпи съществено изменение. 

Повечето от почвите върху монцонити обаче имат по-нисък индекс Ruxton 
отколкото съответните скали, тоест почвата продължава да се променя и да изветря. 
При почви М1-1а/с, М11-а/с и М13-а/с в дълбочина индексът намалява, което може 
да се приеме като указание, че в повърхностните слоеве постъпват „свежи” 
материали и/или че в дълбочина се осъществяват деструктивни процеси, свързани с 
изнасяне на вещества. На вр. Черни връх (М8-4а/с) в дълбочина почвата е по-слабо 
променена. Това е и геоморфоложки обусловено, тъй като към него няма условия за 
постъпване на „свежи” материали от околните скални разкрития, а само изнасяне по 
гравитационен път. 
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Таблица V.5.3.1. Индекси на изветряне, изчислени в молекулни пропорции, за изследваните 
скали и прилежащите им почви 

Почви върху монцонити Коефициент на изветряне 

Точка Номер Дълб. 
в см R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

М1 – вр. Ушите М1-1а 0-3 7,05 63,95 42,89 46,82 17,68 0,81 0,89 0,57 
М1-1с 3-10 6,81 75,29 42,84 47,94 17,43 0,81 0,89 0,57 

М2 – вр. Лъвчето М2 0-10 6,06 65,81 53,02 60,32 14,22 0,82 0,87 0,47 
М3 – вр. Малък 
Резен 

М3-1 0-5 5,59 86,77 46,87 53,88 18,70 0,82 0,87 0,53 
М3-2 0-20 5,32 76,69 51,33 58,03 16,88 0,80 0,86 0,49 

М4 – между вр. М. 
Резен и вр. Г. Резен М4-1 0-5 5,58 106,14 44,94 55,23 19,45 0,81 0,87 0,55 

М7 – между вр. Г. 
Резен и вр. Ч. връх М7х 0-40 6,27 87,49 47,97 59,94 17,53 0,82 0,88 0,52 

М8 – вр. Черни връх 

М8-1 0-10 5,38 71,51 50,36 57,87 17,06 0,80 0,86 0,50 
М8-2 0-10 5,57 70,21 52,86 60,93 16,73 0,79 0,87 0,47 
М8-3 0-10 5,29 73,29 55,67 65,50 15,70 0,80 0,86 0,44 
М8-4а 0-1 5,90 75,65 52,13 62,06 15,90 0,81 0,87 0,48 
М8-4с 1-20 6,77 78,16 47,84 58,85 15,80 0,81 0,89 0,52 

М11 – по склона на 
връх 2288 m 

М11-а 0-3 6,50 85,36 44,94 54,25 19,30 0,82 0,89 0,55 
М11-с 3-20 5,23 69,47 56,16 66,43 15,78 0,80 0,86 0,44 

М13 – в подножието 
на вр. Трите комина 

М13-а 0-1 5,95 84,67 49,80 61,50 16,59 0,82 0,87 0,50 
М13-с 1-20 5,40 79,32 53,54 65,50 15,91 0,80 0,86 0,46 

М14 – вр. Самара М14 0-10 5,65 57,61 58,20 63,69 14,06 0,81 0,86 0,42 
М15 – връх 2024 m М15 0-5 6,03 56,69 60,28 69,16 12,56 0,82 0,87 0,40 

Скала - моноцнит Коефициент на изветряне 
Връх Номер R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 
вр. Ч. връх М-Ск8 6,04 99,69 38,97 43,46 24,93 0,83 0,88 0,61 
вр. Ч. връх 70/I 6,21 87,84 32,31 44,82 22,51 0,82 0,89 0,51 

Почви върху андезитобазалти Коефициенти на изветряне 
Точка Номер Дълб. 

в см R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

АБ1 – вр. Ярловски 
купен АБ1-1 0-15 5,16 55,61 55,79 58,76 18,75 0,79 0,86 0,44 

АБ3 – вр. Купена АБ3-1 0-15 5,39 56,52 55,77 58,96 18,52 0,80 0,86 0,44 
АБ6 – вр. Карачаир АБ6-1 0-15 6,05 47,17 58,43 63,49 15,16 0,81 0,87 0,42 
АБ7 – вр. Камен дел АБ7-1 0-15 5,65 52,08 57,50 61,69 15,35 0,79 0,86 0,43 
АБ9 – над х. Преспа АБ9 0-20 4,77 53,48 60,12 65,69 17,12 0,76 0,84 0,40 
Скала - андезитобазалт Коефициенти на изветряне 
Връх Номер R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 
вр. Ярловски купен АБ-Ск1 5,69 65,23 47,13 49,76 22,97 0,81 0,87 0,53 
вр. Камен дел АБ-Ск7 5,26 75,92 43,56 44,84 24,38 0,82 0,87 0,56 
в подножието на вр. 
Ушите АБ-Ск10 5,30 70,08 41,59 42,98 24,96 0,80 0,87 0,58 

Почва върху андезитобазалт Коефициенти на изветряне 
Точка Номер Дълб. 

в см R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 

Г1 – вр. Голи връх Г1-1 0-10 4,61 55,15 52,94 54,60 21,68 0,73 0,85 0,47 
Г2 – вр. Скопарник Г2-1 0-5 4,38 51,22 56,97 59,48 17,18 0,76 0,84 0,43 

Скала - габро Коефициенти на изветряне 
Връх Номер R WIP CIA CIW MPWI PI K-A K-B 
вр. Голи връх Г-Ск1 4,49 82,96 39,11 39,48 30,62 0,77 0,86 0,61 
вр. Скопарник Г-Ск2 3,92 80,33 42,63 42,96 26,50 0,76 0,84 0,57 
вр. Скопарник 47/II 3,94 67,57 43,01 47,13 26,38 0,76 0,84 0,57 
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Когато към изследваните почви се приложи индексът WIP се установява, че 
всички почви са с по-ниски стойности от скалите. Това е индикатор, че в почвата 
сумарно няма натрупване на тези елементи, в съгласие с определените КК. 
Впечатление прави почва М4-1, в която WIP >100, което може да се приеме като 
указание за изключителна „свежест”, тоест в почвата най-вероятно има значително 
присъствие на минерали, които не са засегнати от изверянето и/или самите процеси 
на изветряне са ограничени. Тази почва е разположена в най-ниската част между 
изследваните монцонитови върхове и фактор за „свежеста” се явява непрекъснатото 
привнасяне на материали от околните скални разкрития. 

Индексите CIA и CIW са значително по-високи в почвите спрямо скалите, което 
отговаря на напреднали процеси на изветряне. Стойностите са относително 
равномерно разпределени, като няма ясно изразени тендеции за превес на една или 
друга група почви и скали. При индекси по-ниски от 50, изследваните почви и скали 
се определят като свежи. Останалите почви са изветрели, макар и в минимална 
степен. 

Оценяването на степента на изветряне само по слабо подвижните или 
неподвижните елементи (PI) показва изключително близки стойности за всички 
изследвани скали и почви по групи. Количеството Si, Al, Fe3+ и Ti, които са се 
отделели от скалите са останали на място в почвата, поради своята инертност в 
кисела обстановка. Този резултат съвпада с тенденциите при КК на съответните 
съединения. Стойностите на PI намаляват от монцонитовите почви (0,80 – 0,83), 
през андезитобазалтовите (0,76 – 0,82) до габровите (0,73 – 0,76), като се увеличава 
степента на изветряне макар и минимално. 

Голямо сходство между почвите и скалите се установява и при индекса К-А. 
Посоката, тенденциите и степента на изветряне са както при останалите индекси. 
Когато от уравнението се извади слабо подвижния Si (индекс К-В), почвите се 
отличават с по-ниски стойности от скалите и съответно се определят като 
напреднали в процесите на изветряне и почвообразуване. 

В заключение по отношение на главните елементи изследваните почви показват 
голямо сходство в тренда на разпределение по групи почвообразуващи скали, какта 
при по-неподвижните елементи като Si, Ti и Mn, така и при силно подвижните Na и 
К. По отношение на Al, Ca и Mg се отбелязват различия, които се дължат на тяхното 
значително участие в глинестите минерали и катионният обменен капацитет. Най-
голяма разлика се отбелязва в преразпределението на желязото, като в почвите 
съдържанието на Fe3+ се увеличава за сметка на Fe2+ поради окисление във влажни 
климатични условия и добър дренаж на почвите. Сумата на желязото от скалите се 
запазва в почвата, дори леко се увеличава. Обособените геохимични корелации в 
почвите се отличават частично от същите в скалите, за което влияние оказват 
сложните взаимоотношения между механичен състав, органични вещества и 
новоформирани глинести минерали. Приложените индекси на изветряне още 
веднъж потвърждават ниската степен на изветряне на скалите. 
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V. 5. 4. Съдържание на елементи-следи в почвите 
В изследваните почви от Витоша са анализирани Cu, Co, Zn, Cr, Ni, Pb, Li, Rb и 

Sr, а получените резултати са представени в Табл. V.5.4.1. Веднага прави 
впечатление относително голямата вариация в разпределението на елементите по 
почви. 

Мед – съдържанието на мед варира от 25 до 70 mg/kg в почвите върху 
монцонитите, между 28 и 84 mg/kg в почвите върху андезитобазалти и достига 92 
mg/kg в почвите върху габро. Спрямо средните съдържание на мед за монцонити и 
габро, в почвата медта намалява значително. Фоновата стойност за мед в 
българските почви е 34 mg/kg (Наредба № 3) и по този критерий повечето изследвани 
почви са със завишено съдържание. 
 
Таблица V.5.4.1. Съдържания на изследваните елементи-следи (в mg/kg) в почвите по групи 
почвообразуващи скали (А), средно в изследваните скали по Алексиев (1960) (Б) и в почвите в 
България по Атанасов и др (2000) (В) 

А) 
Район Проба Cu Co Zn Ni Pb Cr Li Rb Sr 

М1 – вр. Ушите М1-1а 25 7 79 9 36 15 3 17 99 
М1-1с 28 12 44 19 24 23 7 37 166 

М2 – вр. Лъвчето М2 43 12 106 85 60 25 10 68 89 

М3 – вр. Малък Резен М3-1 56 12 56 28 17 20 20 121 224 
М3-2 66 14 244 9 34 31 16 70 192 

М4 – между вр. М. Резен и вр. 
Г. Резен М4-1 52 13 72 81 7 22 9 96 227 

М7 – между вр. Г. Резен и вр. Ч. 
връх М7х 64 18 67 15 11 20 11 134 165 

М8 – вр. Черни връх  

М8-1 60 12 76 23 31 20 14 100 126 
М8-2 70 18 88 77 29 35 13 83 141 
М8-3 44 16 78 16 33 30 14 94 125 
М8-4а 45 12 69 19 18 26 14 110 109 
М8-4с 50 15 61 26 14 24 14 132 130 

М11 – по склона на връх 2288 m М11-а 62 21 90 6 9 27 8 109 197 
М11-с 56 13 135 35 23 26 14 83 132 

М13 – в подножието на вр. 
Трите комина 

М13-а 49 13 142 19 18 23 10 101 137 
М13-с 51 15 65 53 15 26 13 94 116 

М14 – вр. Самара М14 48 13 108 18 53 31 20 92 149 
М15 – връх 2024 m М15 61 14 106 109 49 35 14 82 100 
АБ1 – вр. Ярловски купен  АБ1-1 76 18 84 160 10 30 15 40 122 
АБ3 – вр. Купена  АБ3-1 46 10 74 87 29 17 9 18 68 
АБ6 – вр. Карачаир  АБ6-1 28 9 94 31 39 32 14 43 60 
АБ7 – вр. Камен дел  АБ7-1 84 18 145 29 72 29 13 39 78 
АБ8 – м. Комините АБ8-3 135 15 108 20 33 22 10 36 93 
АБ9 – над х. Преспа АБ9 59 16 50 55 5 26 14 56 127 
АБ10 – в подножието на вр. 
Ушите АБ10 43 14 71 19 16 21 12 36 106 

Г1 – вр. Голи връх  Г1-1 37 12 108 11 38 22 9 5 127 
Г2 – вр. Скопарник  Г2-1 92 29 316 14 9 20 10 96 109 

Б) 

В монцонити, тегл. % 
Cu Co Zn Ni Pb Cr Li Rb Sr 
1,2 3,3 4,8 1,1 8,0 3,4 3,0 1,1 5,8 

х10-2 х10-3 х10-3 х10-3 х10-3 х10-2 х10-3 х10-2 х10-2 

В габро, тегл. % 
Cu Co Zn Ni Pb Cr Li Rb Sr 
4,0 4,5 8,4 2,5 0,9 - 3,5 0,0 1,9 

х10-2 х10-3 х10-3 х10-3 х10-3 х10-2 х10-3  х10-2 
В) 

Средно съдържание в почвите в 
България, mg/kg 

Cu Co Zn Ni Pb Cr    
24 13 69 30 18 43    
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Кобалт – разпределението на кобалт е относително равномерно във всички 
почви, като само при почвите върху габро се отчита леко повишение. Общо 
съдържанието му варира от 7 до 29 mg/kg. Спрямо неговото съдържание в скалите, 
в почвите се наблюдава намаляване. Фоновата стойност за кобалт в българските 
почви е 20 mg/kg (Наредба № 3), като изследваните почви не превишават тази 
норма. Само проба Г2-1 е с малко по-високо съдържание. 

Цинк – разпределението му в отделните групи почви е изключително 
неравномерно и в много широки граници. Спрямо почвообразуващите скали 
съдържанието на цинк в почвите се увеличава значително. Преобладаващият брой 
почви превишават фоновата стойност за българските почви – 88 mg/kg (Наредба № 
3). 

Никел – с изключение на почви М15 върху монцонити и АБ1-1 в останалите 
почви съдържанието на Ni се разпределя по следния начин: в почвите върху 
монцонити от 6 до 85 mg/kg; в почвите върху андезитобазалт от 29 до 87 mg/kg; в 
почвите върху габро 11-14 mg/kg. При това разпределение в почвите върху 
монцонити се отбелязва увеличаване на съдържанието му спряма скалата, докато в 
почвите върху габро никелът намалява. Като цяло преобладаващите стойности са 
по-ниски от фоновата стойност за българските почви – 46 mg/kg (Наредба № 3). 

Олово – също се установяват широки вариации в съдържанието. По-ниски 
стойности са измерени в почвите върху габро (от 9 до 38 mg/kg) и по-високи за 
почвите върху андезитобазалти (от 5 до 72 mg/kg). В почвите върху монцонити 
съдържание е близко до това в почвите върху андезитобазалти и е по-ниско от 
средното съдържание в скалата. Фоновата стойност за българските почви е 26 mg/kg 
(Наредба № 3) и не се установяв превес на брой почви, превишаващи тази стойност. 

Хром – разпределението му е относително равномерно във всички почви и е в 
границите 15 – 35 mg/kg, което е по-ниско както от съдържанието в 
почвообразуващите скали, така и от фоновата стойност за българските почви – 65 
mg/kg (Наредба № 3). 

Литий – характеризира се с равномерно разпределение във всички изследвани 
почви. По-високи стойности са измерени в почвите върху монцонити (до 20 mg/kg), 
но съдържанието е по-ниско отколкото в скалата (30 mg/kg). 

Рубидий – с най-високи стойности са почвите върху монцонити (от 17 до 132 
mg/kg), а с най-ниски – почвите върху андезитобазалти (от 18 до 56 mg/kg). При 
средно съдържание на рубидий в монцонитите 110 mg/kg в почвите се отчита както 
изнасяне, така и натрупване. Алексиев (1960) не отбелязва рубидий в габрото, 
докато в почвата от вр. Скопорник съдържанието му достига 96 mg/kg. 

Стронций – с отчетливо най-високо съдържание са почвите върху моноцонити 
(89 – 227 mg/kg), докато при почвите върху андезитобазалти и габро съдържанието 
е в границите съответно 60 – 127 mg/kg и 109-127 mg/kg. Получените стойности са 
по-ниски от средното съдържание в съответните скали. 

По отношение на средното съдържание на изследваните елементи-следи в 
почвите в България се вижда, че в почвите от високопланинската част на Витоша 
единствено съдържанието на хром е по-ниско за всички почви, независимо от 
коренната скала. Съдържанието на кобалт се доближава до средното за България с 
изключение на Г2-1. Количеството на останалите елементи е значително по-високо 
в изследваните почви за разлика от средното съдържание за България. Единствено 
никелът в почвите върху габро е 2-3 пъти по-нисък. 

В своето изследване върху химични елементи в продуктите на главните етапи на 
Витошката интрузия (габрова, монцонитова, левкосиенитова и аплит-
граносиенитова) Алексиев (1960) очертава едно увеличаване на съдържанието на 
Rb, Sr и Pb в посока от базичните към киселите скали. В изследваните почви това е 
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по-добре изразено за Rb и Sr. Елементите Li, Cr, Ni, Co, Cu и Zn в скалите намаляват 
от базичните към киселите разновидности, докато в почвите Li, Cr и Ni леко се 
увеличават в същата посока. Co и Cu запазват посоката се на разпределение в 
почвата. При Zn широките вариации в съдържанието възпрепятстват определянето 
на някаква зависимост с почвообразуващите скали или между самите почви.  

В почвите върху габро с повишаване на съдържанието на SiO2 се повишава и 
съдържанието на Cu, Co, Zn, Rb, Li и Ni, съответно намалява съдържанието на Pb, 
Cr и Sr. В почвите върху андезитобазалт извеждането на ясни корелационни 
зависимости е затруднено. Въпреки това по отношение на Sr се наблюдава 
намаляване на съдържанието с увеличаване на силиция. В почвите върху 
монцонити с нарастването на съдържанието на SiO2 нараства и съдържанието на Pb, 
Cr, Li, Rb и Ni, докато Cu, Co и Zn, както и условно Ni, намаляват. 

Коефициентите на корелация в изследваните почви между елементите-следи и 
органичното вещество са преобладаващо слаби и умерени (R < 0,3; R < 0,5) и 
отрицателни за почти всички елементи-следи, поради ниската степен на 
хумификация (Табл. V.5.4.2). Значителни са корелациите между Sr и Сорг, %; 
между Sr и ХК, %; между Cu и ХК, %. Не се наблюдава съществена разлика в 
корелациите на елементите-следи спряма органичното вещество и фракцията на 
хуминовите киселини. Между елементите-следи и механичния състав корелациите 
също са преобладаващо слаби и умерени, само елементите Cu, Pb и Rb показват 
добра корелация (R > 0.4) съответно с прах и пясък. С глинестата фракция се 
наблюдава положителна корелация при Cu, Co, Zn, Ni, Li и Rb, докато за Pb и Sr е 
отрицателна. Така глинестите минерали имат по-голяма роля от органичното 
вещество за задържането на елементите-следи в почвата. 
 
Таблица V.5.4.2. Корелационна матрица между елементите-следи, съдържанието на 
органично вещество и механичния състав. 

  Cu Co Zn Ni Pb Cr Li Rb Sr 
Cорг, % -0,37 -0,33 0,07 0,00 0,28 -0,37 -0,42 -0,46 -0,64 
ХК, % -0,51 -0,46 -0,11 0,05 0,32 -0,33 -0,44 -0,36 -0,52 
пясък -0,39 -0,27 -0,17 -0,31 0,41 -0,06 -0,14 0,11 0,29 
прах 0,42 0,11 -0,13 0,27 -0,55 -0,07 -0,03 -0,40 -0,09 
глина 0,18 0,28 0,34 0,19 -0,11 0,15 0,22 0,18 -0,32 

 
Между елементите-следи също са изведени коефициенти на корелация. 

Преобладават слаби положителни корелация (R<0,3), но между Cu и Co, а също Co 
и Zn, Cr и Li е значителна (R>0,5). Между Pb, Rb и Sr е умерена (R<0,5), но 
отрицателна. Получените стойности и отношения се доближават до представените 
корелации между същите елементи, но за всички почви в Европа публикувани от 
Salminen et al. (2005). 

Въз основа на този сравнителен анализ се заключава, че коренните скали са 
главен източник на елементите-следи в почвите от Витоша, като геохимичните 
особености на скалите са предопределили количеството и разпределение на 
елементите. Тяхното поведение в почвата допълнително е повлияно от 
съдържанието и характера на органично вещество, както и от механичния състав, но 
също е необходимо по-детайлно да се оцени механизмът на взаимодейстние. 
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V. 6. Дефиниране и класификация на изследваните почви 
Изследваните 

почви са 
класифицирани и 

корелирани 
спрямо няколко 

класификации 
(Табл. V.6.1). 

Според 
съвременната 

Българска 
класификация 

(Пенков и др., 
1992) те спадат 
към класа на 

примитивните 
почви Лептосоли 
или почви със 
слабо развит 
почвен профил от 
2 до 30 см. 
Лептосоли се 
делят на два типа 
почви – Литосоли 

и Ранкери. Почвите от точки на опробване М1, М2, М7, М14, M16, АБ1, АБ3, Г2 и 
Г1 са Литосоли, защото профилът им е около 10 см. Останалите почви са Тъмни 
Ранкер, защото са по-дълбоки и притежават тъмен хумусен хоризонт. 
Международната класификация на ФАО (WRBSR, 2006), от където е заимствано 
названието, също определя тези почви като Лептосоли (Leptosols). Наименованието 
Ранкери е отпаднало и така тези почви са включени към Лептосолите. 

В новата версия (WRBSR, 2006) на таксономично разделение е въведен 
принципът на префикси и суфикси. Всичките изследвани почви спадат към групата 
на Лептосолите, защото имат плитък профил до 25 см, които лежи върху твърда 
скала. С префикс „нюдилитик” (nudilithic) са почви, при които твърдата скала 
започва около 10 см и скалите се показват на повърхността. Останалите почви са с 
по-дълбок от 10 см хумусен хоризонт и притежават  префикси умбрик (umbric) или 
хистик (histic). Почви с повече от 18 % органичен въглерод притежава хистик 
хоризонт, а тези с по-малко и кисел тип на хумуса са умбрик. Като суфикси 
всичките почви имат „скелетик” (skeletic) класификатор, защото скелетната 
фракция при тези почви е значителна (определена относително при 
пробовземането). Всички почви с изключение на АБ1 са със суфикс “дистрикт” 
(dystric) защото степента на наситеност с бази е под 50 %, единствено при АБ3 е 
“еутрик” (eutric) или над 50%. 

В Руската Класификация (2004) всичките изследвани почви попадат в групата на 
слаборазвитите почви, образувани върху твърди скали „Литозёмы”. Притежават 
примитивен плитък профил на развитие и строеж с кисел и грубо-хумусен хоризонт. 
Почви с такива свойства са определени като „Типичные литозёмы 
грубогумусовые”. 

Според Американската класификация Soil Taxonomy (1999) почвите от Витоша 
са развити при температурен режим „студен” криик. Така те се определят като 

№ България ФАО Русия САЩ 
1992 2006 2004 1999 

M1 Литосоли Nudilithic Histic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

M2 Литосоли Nudilithic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

M3 Тъмни 
ранкери 

Umbric Leptosols (Dystric, 
Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

M7 Тъмни 
ранкери 

Umbric Leptosols (Dystric, 
Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

M8 Тъмни 
ранкери 

Umbric Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

M14 Литосоли Nudilithic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

M16 Литосоли Nudilithic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

АБ1 Литосоли Nudilithic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

АБ3 Литосоли Nudilithic Histic Leptosols 
(Eutric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

АБ6 Тъмни 
ранкери 

Histic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

АБ7 Тъмни 
ранкери 

Umbric Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

Г1 Литосоли Umbric Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

Г2 Литосоли Nudilithic Histic Leptosols 
(Dystric, Skeletic) 

Типичные литозёмы 
грубогумусовые 

Lithic 
Cryorthents 

Таблица V.6.1. Класификация на изследваните почви. 
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Lithic Cryorthents. Заради наклонения терен и постоянната ерозия тези почви могат 
да се причислят към групата на Ентисолите (Entisols). 

Направената класификационна характеристика дава едно съвременно и по-точно 
определение на изследваните плитки почви. Въпреки различната терминология и 
имена, няма съществени разлики при систематизирането на изследваните почви от 
различните използвани класификации досега. От всички тях може да се обобщи, че 
това са почви със слаборазвит профил, нямат диагностични хоризонти, поради 
плиткия си профил на развитие и са формирани върху твърди скали. 
 
VII. Изводи 

От проведените изследвания на почвите от високопланинската част на Витоша 
могат да се направят следните изводи: 
1. Изследваните почви са формирани върху добре изразени скалисти върхове, 
изградени от монцонити, андезитобазалти и габро. Климатът е хладен, 
континентално-планински със значителни валежи, което определя температурния и 
воден режим на почвите като крио-удичен (студен и влажен). Тези фактори водят до 
забавено химично изветряне, превес на механичното разрушаване на 
почвообразуващите скали и ниска степен на разлагане на органичното вещество. В 
дълбочина развитието на почвите е ограничено от коренните скали. 
2. Почвите се определят като силно кисели със стойности за рНH2O = 4,1 – 5,0 и за 
pHCaCl2 = 3,4 – 4,7. Почвите върху монцонити са с по-ниско рН от почвите върху 
андезитобазалти и почвите върху габро. 
3. По физико-химични свойства почвите се класифицират като слабо до умерено 
колоидни с доминиращо съдържание на обменен водород и с поява на обменен 
алуминий. Катионният обменен капацитет варира между среден и висок, а степента 
на наситеност с бази е преобладаващо под 50 %. Според степента на наситеност с 
бази почвите, развити върху монцонити биха еволюирали към каолинит-оксиди-
хидрооксиди, докато почвите развити върху габро към каолинит, а почвите развити 
върху андезитобазалт към илит-каолинит. Между катионния капацитет и реакция на 
почвите е установена слаба до умерена линейна зависимост. 
4. Изследваните почви са богато хумусни със съдържание на хумус над 10 % и 
преобладаващо присъствие на фулвокиселини. Хумусът е тип полусуров „модер”, 
със средна степен на хумификация и преобладаващо хуматно-фулватен характер. 
Съотношението С:N варира от 13 до 20. Между съдържанието на органичен 
въглерод и съответно реакцията на почвата и катионния капацитет не се установява 
добре изразена линейна зависимост. 
5. По механичен състав почвите са средно леки, средно тежки до тежки (с глина 
над 55 %). Почвите, развити върху монцонити се преобладаващо тежко-песъчливо 
глинести и леко глинести. Почвите, развити върху андезитобазалти, са 
преобладаващо леко глинести. Почвите, развити върху габро варират от леко 
песъчливо глинеста до средно глинеста. По текстурни класове почвите, са 
преобладаващо Clay loam (глинесто-праховити) до Loam (праховити). 
6. Първичните минерали за всички изследвани почви са представени от 
плагиоклаз, калиев фелдшпат, амфибол, пироксен, биотит и кварц, което 
съответства на минералния състав на почвообразуващите скали и е указание за 
начален етап на почвообразуване. Съдържанието на кварц в почвите е високо, 
докато съдържанието на плагиоклаз, калиев фелдшпат и амфибол е ниско, а биотит 
и пироксен почти отсъстват и по това се отличават почвите върху трите групи 
скали. Установяването на биотит в част от почвите е основание изследваните почви 
да се определят като „млади” и неизветрели. 
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7. Новоформираните глинести минерали са представени основно от каолинит и 
илит; съдържанието на вермикулит варира от доминиращо до незначително; хлорит 
и смесено-слоестите минерали (илит – хлорит) присъстват в малки количества или 
липсват. По групи скали, в почвите се наблюдават относителни количествени 
разлики, определени от съдържанието на първичните минерали. 
8. Установените глинести минерали и наличието на първични минерали (амфибол 
и кварц) в глинестата фракция също указват ниска степен на изветряне и начален 
стадий на почвообразувателните процеси. Киселите условия на средата и студения 
климат ограничават възможността за формиране на монтморилонит. 
9. Повечето главни елементи в почвите следват геохимичните особености на 
разпределение, характерно за почвообразуващите скали. По-съществени разлики се 
установяват при Al2O3, CaO, MgO и P2O5. В количествено отношение най-голямо 
акумулиране се отбелязва при TiO2, P2O5 и Fe2O3 за сметка на окисление на FeO, а 
най-интензивно се изнасят MgO и CaO. В почвите върху монцонити се натрупват 
SiO2, Fe2O3, K2O, P2O5; в почвите върху андезитобазалти се натрупват TiO2, Fe2O3, 
Na2O, P2O5; в почвите върху габро се натрупват SiO2, TiO2, Fe2O3, MnO, K2O, P2O5. 
10. Разпределението на елементи-следи (Cu, Co, Zn, Ni, Pb, Cr, Li, Rb и Sr) в 
изследваните почвите показва широки вариации, но още веднъж се потвърждава, че 
коренните скали са основен източник на елементи в процеса на почвообразуване. 
Запазва си тясната връзка с геохимичните особености на съответните скали. 
Съдържанието на Cu, Co, Pb, Cr, Li и Sr в почвите намалява спрямо съответните 
скали, за Ni и Rb се установява както натрупване, така и изнасяне, докато 
съдържанието на Zn се увеличава значително. 
11. Между главните елементи и елементите-следи от една страна и 
съдържанието/състава на органичното вещество и механичния състав от друга 
страна се установяват предимно слаби до умерени корелационни отношения. 
12. Изчислените индекси на изветряне потвърждават ниската степен на промяна на 
коренните скали, присъствие в почвата на незасегнати от изветряне минерали, 
силната миграционна способност на Na, K, Ca, Mg и относителна неподвижност на 
Si, Fe и Ti. 
13. Изследваните почви от високопланинската част на Витоша се дефинират като 
примитивни почви или почви със слабо развит почвен профил. Според Българската 
класификация почвите (1992), формирани в свободното пространство между 
скалните разкрития са Литосоли, а почвите, формирани по склоновете и в 
откритите, заравнени пространства са Тъмни Ранкери. Според Soil Taxonomy (1999) 
почвите са Lithic Cryorthents. Според WRBSR (2006) почвите са Leptosols като по-
плитките от тях (до 10 см) се характеризират с префикс “Nudilithic”, а по-дълбоките 
(над 10 см) с префикс “Umbric” или “Histic”. Почти всички почви се характеризират 
с суфикс“Dystric, Skeletic”, но има и „Eutric, Skeletic”. 
 
VIII. Приноси 
1. Обобщени са физико-географските, геолого-петрографските и геохимични 
особености на високопланинската част на Витоша (над 1800 м), влияещи върху 
условията на почвообразуване и формирането на изследваните почви. 
2. Получени са съвременни (нови) аналитични данни за физико-химичните 
характеристики, съдържанието на органично вещество, минералния и химичен 
състав на плитките почви от високопланинската част на Витоша.  
3. Въведена е нова почвена единица Тъмен Ранкер (Histic Leptosols) за плитките 
почви на Витоша и е уточнено тяхното систематични положение спрямо български 
и световни класификации. 
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4. Въз основа на резултатите от минераложките и геохимични проучвания се 
доказва, че прилежащите коренни скали са основен почвообразуващ материал. 
Изведени са закономерни връзки между почвата и коренните скали, и за 
геохимичното разпределение на главни елементи и елементи-следи в изследваните 
почви, които могат да послужат за бъдещи проучвания на плитки почви при 
аналогични условия. Формулирани са въпроси за ролята на органичното вещество и 
минералите в отделните фракции на механичния състав при разпределението на 
елементите. 
5. Оценена е степента на изветряне на скалите и почвите чрез прилагането на 
комплексен подход и набор от индекси, обхващащи различни групи подвижни и 
неподвижни елементи,  
6. Оценена е степента на информативност на различни методи за определяне на 
показателите реакция на почвата, сорбционен капацитет и съдържание на глинести 
минерали. 
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