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Abstract: 
Pilot comparative magnetic study on two soil profiles (burnt by grass fire and original), developed on loess sediments in 
NW Bulgaria in the region of Koshava village, have been carried out. The aim of the investigation is to compare the 
magnetic characteristics of burnt and un-burnt soil in order to establish the character of the changes (mineralogical and 
structural) occurring after heating. Detailed sampling, carried out at each 0.5 cm along depth permits attaining high-
resolution depth variations in different magnetic characteristics. A set of magnetic parameters were measured – 
magnetic susceptibility, frequency dependent magnetic susceptibility, anhysteretic remanence, isothermal remanence. 
Complex use of these parameters gives information about concentration, magnetic grain size and kind of ferromagnetic 
iron oxides in soils. It is found that in the uppermost one centimeter of soil depth all magnetic parameters are strongly 
enhanced in comparison with the virgin soil. The most significant is the increase in frequency dependent magnetic 
susceptibility, thus suggesting thermal production of ultra fine strongly magnetic particles. Increased intensity of the 
anhysteretic remanence points to appearance of a new fraction of stable single-domain magnetic particles in the upper 1 
cm of the burnt soil.  Deeper in soil profile, no enhancement with strongly magnetic secondary minerals was obtained. 
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Увод 

Огънят е играл съществена роля в еволюцията на Земята в продължение на милиони години. 
Средиземноморският тип климат, характерен и за немалка част от територията на България (Нинов, 
2002) се характеризира с горещи сухи летни сезони, даващи благопрятни условия и горивен материал 
за запалване. Множество горски пожари се регистрират у нас през лятото (Velizarova et al.,2006). 
Огънят влияе върху почвите директно чрез топлинния поток и индиректно чрез премахването на 
растителността и мъртвата листна маса и добавянето на пепели. Ефектът от пожарите върху горските 
екосистеми в България се изучава основно за оценка на влиянието им върху почвения органичен 
въглерод (Filcheva and Velizarova, 2011), морфологията/текстурата (Bogdanov, 2012), основните 
химически и физико- химически свойства (Atanasova et al.,2009). Интензивните горски пожари 
предизвикват промени във всички почвени свойства (Certini, 2005), включително в окисите на 
желязото, които са известни като чувствителни индикатори за промени в околната среда (Cornell and 
Schwertmann, 2003). Отдавна установен е фактът, че повърхностните нива на засегнати от пожар 
почви се характеризират с увеличено количество от силномагнитния минерал магхемит (Tite and 
Mullins, 1971), който е продукт от термичната трансформация на слабо магнитния железен хидроокис 
гьотит (Ketterings et al, 2000; Clement et al., 2011). 

Изучаването на историята на пожарите е важна част от разбирането за екосистемите в 
природата. Един от приносите на направлението магнетизъм на околната среда при изучаването на 
почвите е изследването на свойствата на почви засегнати от пожари или така наречените „горeли 
почви”. Съвременните и древни пожари оказват влияние върху повърхностните хоризонти на 
почвите, водейки до изменения и в минералогията на железните окиси, а следователно и в 
магнитните им свойства. В резултат на действието на пожари се наблюдава силно увеличение на 
характеристиката „магнитна възприемчивост” в почвите (Ketterings et al., 2000; Gedye et al., 2000; 
Oldfield&Crowther, 2007; Clement et al.,2010; Reyes et al., 2013). Тук трябва да се има предвид и факта, 
че естественото педогенно развитие на добре аерираните почви също води до обогатяване на горните 
почвени хоризонти с фини силно магнитни частици (Maher, 1998), като се дискутират няколко 
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хипотези за точния механизъм на образуването им (Dearing et al., 1997; Torrent et al.,2006). 
Oldfield&Crowther (2007) демонстрират, че изследването на различни магнитни параметри, свързани 
с концентрацията и размера на тези фини частици, успешно разграничава почвите, засегнати от 
пожари, от тези естествено обогатени с магнитни минерали. Механизмът на промяната на магнитните 
минерали на повърхността при нагряването още не е добре изучен, но една от причините е 
превръщането на  хидроокиси, като лепидокрит или гьотит в кислородна среда и висока температура, 
в силно магнитна фаза от магнетитов тип. Дълбочината в почвата, на която оказва въздействие 
температурата от горенето е строго индивидуална. Преди всичко зависи от вида растителност, като 
тревистите и храстовидни растения достигат температра на горене около 300-400С°, докато при 
дървесните видове тази температура е около и над 600С°. Количеството на органично вещество, 
влажността и окислително-редукционните условия също имат значение за формирането на вторични 
минерали.  

 
Методология на изследването 

Изследвани са два почвени профила, опробвани в близост до с. Кошава (Видинско) – единият 
от естествена почва, а другият от опалвана на повърхността почва. Двата профила се намират в 
непосредствена близост, като опалената почва е опробвана от обработваема нива, вероятно 
подложена на преднамерен пожар за премахване на миналогодишните остатъци от отглеждани 
култури. С помощта на неметална шпакла са взети проби през 0.5см в дълбочина от профила на 
опожарената почва и през 2 см от естествената почва. Пробите са изсушени на въздух.  В 
лабораторни условия почвения материал е пресят през сито с размер на отвора 1мм. Така 
приготвеният материал е използван за магнитни измервания.  Измерени са следните магнитни 
параметри:  магнитна възприемчивост (Х) и честотно- зависима магнитна възприемчивост (Xfd) 
измерени съответно на капа-мост KLY-2 (AGICO, Czech Rep.) и капа-метър Bartington MS2C 
(Bartington Inc., UK).  Направени са кубични образци с размер на страната 0.5 см, използвайки почвен 
материал с маса  0.2гр.  и гипс. Върху така подготвените образци са индуцирани безхистерезисна 
остатъчна намагнитеност (ARM) и изотермична остатъчна намагнитеност (IRM) с поле до 5Т. 
Пресметнати са различни съотношения на измерените магнитни параметри (ARM/X, IRM/X, 
Xfd%=(Xlf-Xhf/Xlf)*100), които са използвани като индикатори за магнитния размер на частиците 
(Thompson and Oldfield, 1986). 

 
Резултати 

Магнитната възприемчивост отразява способността на веществото да се намагнитва в 
присъствие на слабо магнитно поле и следователно, зависи главно от концентрацията на силно 
магнитните частици (Dunlop and Ozdemir, 1997).  На Фиг. 1 са показани вариациите на магнитната 
възприемчивост (Х) и процентът честотно-зависима магнитна възприемчивост (Xfd%) за естествения 
профил на почвата до достигане на С-хоризонта (почвообразуваща скала). Както се вижда, хумусният 
и преходният хоризонти, засегнати от естествените педогенни процеси, се характеризират с 
повишени стойности на магнитната възприемчивост поради обогатяването им с педогенни окиси на 
желязото. В дълбочина Х постепенно намалява, отразявайки затихването на процесите на 
почвообразуване, и в льосовия материал (С-хоризонта за почвата) Х има ниски стойности, от 
порядъла на 30х10-8м3/кг (Фиг. 1).  На Фиг.2 са показани вариациите в дълбочина на магнитната 
възприемчивост само за горните 15 см от двата профила (горяла и негоряла почва). От Фиг.2 се 
вижда, че в повърхностния слой до около 1см магнитната възприемчивост е почти двойно по-висока 
за опалваната почва в сравнение с тази на незасегнатата. Това най- вероятно се дължи на 
превръшането на слабо магнитни хидроокиси във фази на по- силно магнитни минерали, като 
магнетит или магхемит, както и увеличаването на магнитната фракция за сметка на парамагнитнни 
минерали (Clement et al., 2011). Подобни резултати са наблюдавани и от други автори, като 
нарастването на магнитната възприемчивост е характерно за различни типове почви.         
 

 
 
 
 



     7th BgGS National Conference With International Participation "GEOPHYSICS 2015"  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 1. Вариации на магнитната възприемчивост (χ) и процента честотно-зависима магнитна 
възприемчивост (χfd%) в дълбочина по профила на негорялата почва.  Показана е литоложката колонка с 
означени идентифицираните почвени хоризонти: А-хумусен, А-В – преходен; В-С – преходен към 
почвообразуващия субстрат; L1 – почвообразуващ субстрат, представен от първи льосов хоризонт L1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Вариации на магнитната възприемчивост (χ) в дълбочина по профилите на горялата и негорялата 
почва за горните 15 см от профилите.                                                                                                                                   

 

Наличието на фини частици с нано-размери се установява в изследванията на магнетизма на скалите 
чрез т.нар. честотна зависимост на магнитната възприемчивост (Mullins and Tite, 1973), а най-широко 
използвания параметър е процентът честотно-зависима магнитна възприемчивост Xfd%, който се 
дефинира по следния начин: Xfd%=100*(XLF-XHF)/XLF. XLF и XHF означават съответно магнитната 
възприемчивост, измерена при ниска и при висока работна честота на приложеното слабо магнитно 
поле. Съгласно емпиричния модел, предложен от Dearing et al. (1996), стойности на Xfd%<2 показват 
практически липсата на фини суперпарамагнитни частици в изследвания материал и доминиращия 
принос на стабилни многодоменни частици, 2<Xfd%<6 съответства на наличие на смес от 
суперпарамагнитни и стабилни частици, докато в материалите, за които Xfd%>6  доминира 
фракцията фини суперпарамагнитни частици. 
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Фиг.3 Честотно зависима магнитната възприемчивост (Хfd) и процент честотно-зависима магнитна 
възприемчивост (Xfd%), измерени за двата почвени профила.  

 
 
Както се вижда от Фиг.3,  големината на честотно-зависимата магнитна възприемчивост (Xfd ) за 
горялата почва е значително по-висока от стойността за негорялата почва в най-горния почвен слой. 
Това показва, че се увеличава абсолютното количество фини (суб-микронни) суперпарамагнитни 
частици. Процентът честотно-зависима магнитна възприемчивост (Xfd%) показва относителния 
принос на суперпарамагнитните частици в общия ансамбъл магнитни частици в двата профила. Както 
се вижда (Фиг. 3),  за горялата почва Xfd% е над 8%, което съгласно Dearing et al. (1996) показва 
доминиращото влияние на най-фината фракция магнитни частици в горните части на профила. 
Безхистерезистна остатъчна намагнитеност (ARM) се използва за оценка на концентрацията на 
магнитно стабилни еднодоменни (SD) частици (Dunlop and Ozdemir, 1997). От получените резултати  
за ARM (Фиг. 4а) се вижда, че за профила от горялата почва са налице по-високи стойности в 
приповръхностния слой, което показва, че значително се е увеличила фракцията с еднодоменни (SD) 
размери. За дълбочини под 3 см, стойностите на ARM за опожарената почва и за естетствената почва 
съвпадат.  

Изчислено е отношението χ ARM/χ с цел да се премахне влиянието на концентрацията на 
частици със суперпарамагнитни и многодоменни размери. От Фиг.4б се вижда, че минималната 
стойност на отношението е получена за най- горната част на профила, което означава, че в този 
дълбочинен интервал преобладават магнитните частици със  суперпарамагнитни размери, които не 
могат да носят остатъчна намагнитеност. Това се потвърждава и от резултатите за честотно- зависима 
магнитна възприемчивост (Хfd) (Фиг. 3). Отново в дълбочина вариациите на ARM и на χ ARM/χ  за 
двата профила се припокриват (Фиг. 4).  

Изотермичната остатъчна намагнитеност IRM се придобива от магнитно стабилните частици 
при прилагане на постоянно магнитно поле. Големината на IRM зависи от вида на магнитните 
минерали и в по-малка степен от техните размери (Dunlop and Ozdemir, 1997). Нормирането на 
изотермичната намагнитеност с магнитната възприемчивост намалява влиянието на концентрацията 
върху стойностите на IRM и позволява да се оцени ефективния магнитен размер на частиците в 
областта на по-едрите размери (псевдоеднодоменни и многодоменни) (Dunlop and Ozdemir, 1997).   
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Фигура 4.  Вариации нa: a) безхистерезистна остатъчна намагнитеност (ARM) и б) отношението Xarm/X в 
дълбочина по двата почвени профила.        
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 5.  Вариации нa: a) изотермичната остатъчна намагнитеност (IRM 5T) и б) отношението SIRM/X в 
дълбочина по двата почвени профила.        
 

На Фиг.5 са показани измененията изотермичната остатъчна намагнитеност (IRM 5T) и отношението 
SIRM/X. Отново се потвърждава обогатяването на най-горния тънък слой (0-1) см и с по-едри PSD-
MD частици, както личи от силно завишените стойности на IRM 5T в горялата почва (Фиг. 5а). 
Въпреки много близките стойности на IRM 5T за по-дълбоките нива (2-10 см), отношението SIRM/X 
се различава за горялата и естествената почви (Фиг. 5б). В горялата почва се наблюдава минимална 
стойност в повърхностния слой (0-0.5 см) и последващ силно изразен максимум в SIRM/X за 
дълбочина 1см. В по-дълбоките части на профила отношението запазва систематично по-високи 
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стойности в сравнение с тези за негорялата почва (Фиг. 5б). Тези изразени закономерности говорят за 
разлика в големината на магнитния размер на частиците в областта PSD-MD по цялата дълбочина на 
изследваните профили.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Зависимост на отношението Xarm/Xfd   от SIRM/X  за горялата и негорялата почви. За горялата почва 
точките са свързани в последователността на дълбочината им.  

 

На Фиг. 6 е показана зависимостта между две магнитни отношения: Xarm/Xfd, което отразява 
относителните вариации в съдържанието на SD и SP частици; и  SIRM/X, което зависи от размера на 
частиците в областта на по-едрите размери (PSD-MD). От предствената зависимост става ясно, че 
повърхностното ниво (0-0.5 см) рязко се откроява по своите магнитни характеристики както от по-
дълбоките нива в профила, така и в сравнение с профила на негорялата почва (Фиг. 6). Ниската 
стойност на SIRM/X и на Xarm/Xfd за тази точка отново показва доминиращото присъствие на фини 
суперпарамагнитни частици. Силната промяна и в двете отношения за дълбочината 0.5-1.0 см 
(втората точка от профила на горялата почва) (Фиг. 6) се дължи на рязка промяна в съотношението на 
отделните фракции частици – силно се увеличава приносът на стабилните еднодоменни частици и на 
по-едрите псевдо- и многодоменни частици. Групирането на останалите точки от двата профила за 
по-дълбоките нива показва сходните разпределения във фракциите SD и SP частици, и известна 
разлика в съдържанието на по-едрите частици, което се вижда и от Фиг. 5б. 

Дискусия 
Горските пожари оказват влияние върху редица свойства на почвите – физични, химични, 

минералогични, биологични. Контролираните пожари, използвани при управлението на горите, 
обикновено имат слаба до средна интензивност, и фактически съдействат за подновяването на 
доминиращата растителност чрез премахване на нежеланите видове и краткотрайно повишаване на 
реакцията на почвата (pH) и хранителните вещества (Certini, 2005). Обикновено пожарите засягат 
най-горната част от почвата до дълбочина 6-8 см, като при това настъпват промени и в минералогията 
на окисите на желязото. Естествените педогенни (хидро)окиси на желязото се образуват при типични 
за повърхността на Земята условия, поради което са подложени на термични трансформации при 
въздействие на по-високи температури. Продукт от тези трасформации най-често е магнитният 
минерал магхемит (γ-Fe2O3), който се явява трансформационен продукт на хидроокисите гьотит, 
лепидокрокит, ферихидрит в присъствието на органично вещество (Cornell and Schwertmann, 2003; 
Hanesch et al., 2006).  

Настоящата работа представя пилотно изследване на горяла почва от Северозападна 
България, чиито свойства са сравнени с тези на негоряла почва, опробвана в непосредствена близост 
до нея. Провеждането на много детайлно разделяне на взетите проби според дълбочината (през 0.5 
см) позволи изследването на магнитните свойства с висока разделителна способност. Както се вижда 
от получените резултати, процесите на горене най-силно засягат повърхностния 0.5 сантиметров 
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слой. За сравнение, Roman et al., 2013, изследвайки магнетизма на горели прерийни почви от САЩ, 
използват дълбочинна стъпка 1см.,  дори 2 см за един от локалитетите, което вероятно оказва влияние 
на получените от тези автори резултати, тъй като смесването на материала от 0.5 и 1 см (2 см) би 
довело до значително снижаване на магнитния сигнал, както се вижда от нашите данни.   
В съгласие с множеството публикувани работи върху магнетизма на горели почви от други страни 
(Ketterings et al., 2000; Gedye et al., 2000; Oldfield and Crowther,2007; Clement et al.,2010; Reyes et al., 
2013), и за изследваната почва от района на Видин се потвърждава силното магнитно обогатяване на 
повърхностния почвен слой с фини суперпарамагнитни и еднодоменни частици. Само най-горните 
1.5-2.0 см от почвата показват свойства, различни от тези за негорялата почва, свързани с магнитно 
обогатяване. Един засега неизяснен въпрос остава наблюдаваната разлика в параметъра SIRM/X за 
двете почви, която се запазва и до дълбочина 12 см.  Един възможен ефект е разпространението на 
топлината от пожара в дълбочина да води до повърхностно окисление на магнетитовите частици, 
което ефективно се oтразява като намаляване на магнитния им размер (Van Velzen and Zijderveld, 
1992). В бъдещи изследвания е важно да се изследват магнитните свойства на горели и негорели 
почви до по-голяма дълбочина, за да може да се реши този проблем. 
 
Заключение 

Изследваните почви са от черноземен тип, те се развиват при наличие на степна растителност 
и следователно, основният източник на горивен материал за пожара е тревиста и храстовидна 
растителност. Това предполага, че максималната температура, която се достига по време на 
опалването е сравнително ниска. Въпреки това се наблюдават значителни изменения на всички 
изследвани магнитни параметри на засегнатия от опалването слой. В нашите изследвания този слой е 
с дебелина около 1см и в него настъпват значими промени свързани с минералния състав на почвата. 
Тези промени са свързани с температурните трансформации на хидроокисите на желязото по време 
на нагряването и превръщането им във феримагнитен минерал от магнетитов тип. Нужни са 
допълнителни изследвания за определяне на вида на нововъзникналата минерална фаза (магнетит или 
магхемит). Установено е наличито на различни фракции частици в зависимост от магнитния им 
размер в дълбочина. В най- горния слой до 0.5см преобладават магнитни частици с размери на 
зърната в субмикронната област, а в по-дълбокия слой до около1см частиците са в стабилно 
еднодоменно (SD) и псевдоеднодоменно (PSD) състояние. 
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