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Abstract: 
Soil magnetic properties   and their variations along soil profiles are sensitive proxies for the speciation, concentration and 
characteristics of the iron oxides. Soil magnetism is widely applied for discrimination between aerobic – anaerobic conditions, 

water-logging, burning, anthropogenic pollution. The aim of the present study is to reveal the fire effect on soil magnetic 

mineralogy, effective magnetic grain sizes and concentration of pedogenic magnetic minerals in two pairs of burnt and non-burnt 

soils under pine forests in Central Stara planina and southwest Pirin mountain in Bulgaria. Our results show that wildfire-affected 

levels of forest soils under pine vegetation show strong magnetic enhancement, carried by fine grained magnetite with Tub of 

580oC. Comparison between fire-affected and natural (non-burnt) profiles from two locations reveals that wildfire-produced 

magnetic fraction spans SP – SD size range, leading to both susceptibility- and magnetic remanence- enhancement. 
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Резюме 
Магнитните свойства на почвите и техните изменения по почвените профили са чувствителни индикатори за 

вида, концентрацията и характеристиките на железните оксиди (Cornell and Schwertmann, 2003). Магнетизмът 

на почвите се прилага широко за разграничаване между аеробни - анаеробни условия, наличие на оглеяване, 

горски пожари, антропогенно замърсяване. Настоящото изследване има за цел да изследва ефекта от горските 
пожари върху почвената магнитна минералогия, ефективните магнитни размери на зърната и концентрацията 

на педогенни магнитни минерали в две двойки горели и негорели почви под боровите гори в Централна Стара 

планина и югозападен Пирин в България. 
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