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I. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА  

Представителите на род Ulmus се срещат естествено в нашата страна, като участват в 

състава на различни горскорастителни съобщества и се отличават с бърз растеж и ценна 

дървесина, която по качества се доближава до дъбовата. Тя се  характеризира със здравина, висока 

пластичност, лесна обработка, а красивият ѝ фладер я прави изключително търсен сортимент за 

мебелната промишленост, катов миналото е намирала широко приложение при  производството на 

мебели, кораби и др.  

В систематично отношение род Ulmus се отнася към семейство Ulmaceae и включва около 

35 дървесни вида в Северното полукълбо от Сибир до Индонезия и от Мексико до Япония. 

Отделните видове се различават трудно поради лесната хибридизация помежду им и наличието на 

голям брой местни вариации. В нашата страна родът е представен с три вида: бял бряст (Ulmus 

laevis Pall.), заемащ ареал до 400 m н.в., полски бряст (Ulmus minor Mill.) с разпространение до 

1300 m н.в. и планински бряст (Ulmus glabra Huds.), срещан в диапазона от  100 до 1300 m н.в. 

Епифитотийните проявления на трахеомикозата по бряста през 20-те и 70-те години на ХХ 

век предизвикват силно редуциране на числеността и плътността на популациите от бял, полски и 

планински бряст в световен и регионален мащаб.  В Южна Англия към 1978 година са загинали 70 

процента от брястовите дървета (Greg and Gibbs, 1978). Първи сведения за прояви на заболяването 

у нас са съобщени от Д. Атанасов и Ст. Мартинов (1932). 

В нашата страна брястът се среща както като единично дърво, така и в малки групи. 

Лесоустройствените инвентаризации предоставят оскъдна информация за състоянието на 

генетичния фонд, а при маркиране и ползването  на насажденията с участие на бряст рядко се 

акцентира върху неговото запазване като елемент на биоразнообразието. При извеждането на сечи 

се добиват предимно дървесина с  ниско качество и дърва, поради лошата сортиментна структура 

на съществуващите насаждения и групи от бряст.  

Участието на бряста в залесяване на нови горски култури през последните 40-50 години е 

сведено до минимум.  

Екотиповото и формово разнообразие у нас са слабо проучени. В тази насока през 50-те 

години на ХХ век Христо Димитров и Стоян Златанов правят първите опити за запазване и 

подобряване на състоянието на брястовия генетичен фонд, чрез  селекциониране на устойчиви на 

холандската болест индивиди от хибриди между U. minor и U. Pumila, получени спонтанно в 

полезащитните пояси в Добруджа (Хр. Димитров, 1958, 1970; Хр. Димитров, Я. Найденов, К. 

Брощилов, 1982). Част от тези хибриди се пазят като селекционна колекция в разсадник в с. 

Вардим на ТП ДГС Свищов. 

Alexandrov, Dobrev (2014) посочват, че по метода in situ са съхранени насаждения от Ulmus 

glabra с площ от 0,5 ha, от U. laevis Pall. – 10 насаждения с обща площ 20,5 ha и от U. minor Mill. – 

39 насаждения, заемащи 69,7 ha. По метода ex situ са създадени 1 клонов архив с 60 клона и 2 

потомствени опита. 

Всичко това определя необходимостта от подновяване на селекционната дейност и 

изработване на стратегия за повишаване на горскостопанското значение и запазване на генетичния 

фонд от този автохтонен за нашата страна дървесен вид по пътя на отбора и селекция на 

продуктивни и устойчиви на болести и вредители брястови култивари. 

 

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  

В резултат на направения преглед на състоянието на проблема е определена и основната 

цел на това изследване, а именно:  

Определяне разпространението, вариабилността и здравословното състояние на брястовия 

генетичен фонд в Северна България, както и допълване на наличната информация със собствени 

проучвания за възможностите за съхраняване на генетичния фонд от бряста по методите in situ и ex 

situ. 

За постигане на поставената цел е необходимо да се реализират следните научни задачи: 

- анализ на състоянието на брястовия генетичен фонд и картиране на установените 



5  

находища; 

- проучване на биологичното разнообразие в естествените находища от представители 

на род Ulmus по отношение на наличие на екотипове и форми; 

-  отбор и обособяване на семепроизводствени насаждения и плюсови дървета и 

направа на предложение за включването им в Националния регистър на горската 

семепроизводствена база; 

- запазване на ценния генетичен фонд от представители на род Ulmus по методите in 

situ и ex situ. 

 

          III. ОБЕКТ И МЕТОД НА РАБОТА 

1. Обекти на проучване 

Обект на проучване e разпространението, вариабилността и здравословното състояние 

на белия, полския и планинския бряст в Северна България. Проучванията са проведени в 

естествени находища и изкуствено създадени култури, попадащи в горскостопанско отношение 

към територията на РДГ Велико Търново, РДГ Ловеч, РДГ Русе и РДГ Шумен. Допълнително в 

изследванията бяха включени обекти от РДГ Берковица и РДГ София. Районът на проучване е 

представен на Фиг. 4 в дисертационния труд. 

В географско отношение районът включва предимно части от Дунавската равнина, Стара 

планина, Провадийските плата и Лудогорието. Съгласно горскорастителното райониране, 

основната част от проучваната територия попада в Мизийската горскорастителна област, а във 

вертикално направление обхваща долния равниннохълмист и хълмисто-предпланински пояс на 

дъбовите гори и средния планински пояс на горите от бук и иглолистни видове. 

2. Метод на работа 

Въз основа на действащата нормативна база за горска селекция и на данните от литературни 

източници беше разработена изследователска методика за установяване на разпространението, 

вариабилността и здравословния статус на видовете от род Ulmus в Северна България. 

2.1. Установяване на разпространението на полския (Ulmus minor Mill.),  белия   

(Ulmus laevis Pall.)  и на планинския бряст (Ulmus glabra Huds.)    

 При настоящето изследване беше използван анкетният метод и бяха проведени теренни 

проучвания, а установените находища са картирани. Бяха разработени и изпратени анкетни карти 

до регионалните структури на ИАГ, на чиято територия се осъществява проучване, с въпроси 

относно местоположението на насаждения, биогрупи и единични дървета от бряст и техни 

таксационни характеристики. В това проучване бяха включени служители от подразделенията на 

държавните предприятия, ИАГ към МЗХГ, МОСВ, както и на местното население. 

            На базата на анализа на събраната чрез проведената анкета информация се разработи 

програма и методика за провеждане на теренни проучвания в определените за целта 

представителни опитни площи. 

Базата данни, отразяващи характеристиката и селекционната оценка на установените 

находища от бряст по насаждения, биогрупи и  единични дървета, беше отразена в  съставен за 

целта карнет, изготвен на база изискванията на Наредба 21 за условията и реда за определяне, 

одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, 

събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос) 

и карнет за генетико-селекционна инвентаризация на редки широколистни видове използван в 

рамките на програмата EUFORGEN (Jansen, 1997; Jochansen et al., 1988). 

Въз основа на базата от данни и информацията от проектантските организации, 

Изпълнителната агенция по горите и нейните подразделения, МОСВ, общините и теренните 

проучвания се направи сравнителен анализ на състоянието на генетичния фонд от видовете бряст 

по горски стопанства и регионални дирекции на горите. 

Находищата от бряст са картирани, като за основа се използваха горските карти в 

подходящи мащаби. 

                    2.2. Проучване на вариабилността при видовете от р. Ulmus 

           За изследване на екотиповото и формовото разнообразие при полския (Ulmus minor Mill.) и 

при белия бряст (Ulmus laevis Pall.) се обособиха опитни площи и се селекционираха индивиди, 

прилагайки масов и индивидуален подбор. 

https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_glabra?uselang=bg
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Систематиката на видовете от р. Ulmus се извърши по Флора на България (1967), Krüssmann 

(1978) и Xin et al. (2003). 

В изпълнение на поставените в дисертацията задачи се извършиха изследвания върху 

изменчивостта им по кората и листата при Ulmus laevis Pall., Ulmus minor Mill. и Ulmus glabra 

Huds. Наблюденията се извършиха в 28 опитни площи (17 от Ulmus minor Mill., 9 – от Ulmus laevis 

Pall. и 2 – от Ulmus glabra Huds.) с таксационни характеристики, посочени в таблица 2 от 

дисертационния труд. Изборът на опитни участъци се направи на базата на получените резултати 

за разпространението на представителите на род Ulmus в района на проучване, с оглед на това да 

се обхване по най-представителен начин предпочитанията на отделните видове бряст към 

растежните условия. Опитните участъци са разположени на територията на РДГ Велико Търново, 

РДГ Ловеч, РДГ Русе и РДГ Шумен.  

  

2.1.1. Масова селекция 

             Обект на изследване са автохтонни популации от бял и полски бряст с численост на 

индивидите над 20. Допълнително в проучването са включени биогрупи от планински бряст 

(Ulmus glabra Huds.), които също бяха описани и картирани. 

              В част от представителните  находища от бряст бяха създадени опитни площи, които 

включват посочените не по-малко от 20 индивида. 

           Оценката  на   формовото  разнообразие   се извърши  в опитните участъци и единични 

дървета по следните показатели: 

-  по  структура, дебелина и цвят  на кората; 

- по форма на стъбло: наклон, витораслост, изкривяване, разклоняване, сбежистост; 

- по дължина, форма и диаметър на корона; 

- по вид и ъгъл на разположение спрямо стъблото на  клоните; 

- по дължина, ширина на листа, форма на листна дръжка, степен на симетричност в 

основата на листната петура; 

- по посевни качества, цвят и форма на семена. 

При определянето на формовото разнообразие се използваха методите на теренните 

визуални обследвания, сравнителни измервания на листа и семена; сравнявания по снимкови 

каталози и хербарийни колекции. 

Въз основа на определените форми беше изчислено процентното им участие в популацията, 

а при определяне на екотиповото разнообразие във всяка популация се определи: месторастене, 

надморска височина, изложение и тип почва. 

            Посевните качества на семената от различните опитни площи като енергия на кълнене и 

лабораторна кълняемост се определиха в Горска семеконтролна станция – София по стандартна 

методика на ISTA и се оценяваха съгласно БДС 1953:1999 Семена от горски дървесни и храстови 

видове. Правила за вземане на проби и методи за изпитване  и  БДС 208:1999. Семена от горски 

дървесни и храстови видове. Посевни качества.  

       Проучиха се партиди семена от различни произходи на бял и полски бряст. Семената се 

събраха двукратно през периода на зреене на семената.  

        На семенни фиданки от различни произходи се установи растежът по височина и диаметър, а 

така също и оцеляването. 

        Информацията за изследваните признаци в опитните площи, разсадника и провиниенчните 

опити се обработи вариационно-статистически. 

        Насажденията с по-високи таксационни характеристики и добро здравословно състояние, 

отговарящи на изискванията на Наредба 21, се препоръчаха като източници за добиване на 

репродуктивни материали. 

2.1.2. Индивидуална селекция 

В съответствие с общоприетите методики за индивидуална селекция по време на теренните 

проучвания се извърши отбор на плюсови дървета от Ulmus minor Mill., Ulmus laevis Pall и Ulmus 

glabra Huds по 19 селекционни характеристики (таксационни данни, клас, форма и качество на 

стъблото, ширина на короната и др.). В същото време за всяка пробна площ се събраха данни за 

местоположението ѝ, собственост на горската територия, тип месторастене, бонитет на почвата и 

насаждението, налична растителност, надморска височина, валежен и температурен режим. 

Цялата събрана информация за всяко отбрано дърво се систематизираше в паспорт, който съдържа 
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информация по Наредба 21.  

2.2. Оценка на здравословното състояние  

Като важен елемент от генетико-селекционната работа при брястовете бе предвидено тя да 

се извърши по общоприета методика (Наредба №9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските 

територии от болести, вредители и други повреди; Роснев и др. 2006), по която се работи в 

лесозащитните станции. Здравословното състояние на насажденията в пробните площи и при 

маршрутните обследвания се оцениха по следните показатели : 

- обезлистване на короната в петбална скала: 

Степен на обезлистване Описание     % 

                  0 Липсва 0 

                  1 Слаба 1-10 

                  2 Средна 11-25 

                  3 Силна 26-60 

                  4 Изсъхнали Над 60 

                     

- обезцветяване на листната петура в четири бала по следната скала: 

Степен на обезцветяване Описание % 

0 Няма 0 -10 

1 Слабо 10-25 

2 Средно 26-60 

3 Силно Над 60 

-  повреди от абиотични фактори (снеголом, ветролом и др.); 

-  повреди от биотични фактори (болести и вредители); 

-  повреди от антропогенен фактор, в това число и механични повреди.  

 

На база на получените резултати се изготви комплексната оценка за здравословното 

състояние на обследваните дървета по следната скала: 

 

Клас 

на обезлистване 

Клас на обезцветяване 

0 1 2 3 

0 0 0 1 2 

1 1 1 2 2 

2 2 2 3 3 

3 3 3 3 3 

4 4 4 4 3 

 

Фитосанитарната оценка на насажденията се изготви в опитни площи и биогрупи, като се 

оценяват минимум 40 индивида или всяко едно дърво от биогрупата. Въз основа на получените 

данни се определи комплексна оценка на здравословното състояние на насаждението и 

коефициентът на увреждане като средно претеглена величина. 

Фитосанитарна оценка на откритите биогрупи, както и на единични дървета обект на 

селекция,  се извърши на база оценка на индивидуална всички дървета в групата. 

За определяне  на числеността и плътността на популацията на р. Scolytus се поставиха  

процепни капани с мокър уловител и феромонови уловки. Четири капана с феромонови уловки в 

тях се поставиха в близост до групи от Ulmus minor Mill. в горския разсадник до с. Вардим, една 

на о-в Малък Вардим и една  на о-в Скомля до насаждения от Ulmus laevis Pall. Броят и видът на 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198302
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137198302
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уловените насекоми се отчиташе през 15-20 дни.   

2.3.Съхраняване на генетичен фонд при видовете от род Ulmus по методите in situ и ex situ 

Запазването на установените популации и индивиди от Ulmus minor Mill. и Ulmus laevis 

Pall. с ценни стопански качества се извърши по методите in situ и ex situ.  

2.3.1. Съхраняване на генетичен фонд от представители на р. Ulmus по 

метода in situ 

Съхраняването по посочения метод се извърши чрез определяне на плюсови дървета и 

насаждения за семепроизводство, определени в хода на провеждане на дейностите по масова и 

индивидуална селекция. За отбраните дървета се изготвиха паспорти в съответствие с 

изискванията на Наредба 21.  

2.3.2. Съхраняване на генетичен фонд от представители на р. Ulmus по 

метода еx situ 

 Съхраняването на селекционирания горски генетичен фонд по метода ex situ се извърши 

чрез създаване на опитни култури и клонов архив. Размножаването и производството на 

необходимите фиданки от представители на р. Ulmus се извърши семенно и вегетативно. 

Вегетативното размножаване се извърши с коренови резници и по метода in vitro.   

2.3.2.1. Семенно размножаване 

            Изследванията в тази насока се извършваха по общоприетите методи за семенно 

размножаване на  видовете бряст. Съгласно биологията на видовете семената бяха събирани  във 

восъчна зрелост и до посева са съхранявани в хладилник (Наредба № 21 от 12.11.2012 г. за 

условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската 

семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното 

окачествяване, търговия и внос). На базата на литературната информация и  практически опит на 

автора предпосевната подготовка на семената се извършва чрез обеззаразяване с фумигант, 

накисване във вода за 24 часа и третиране с фунгицид ОРИУС 2 ВСТ. 

Имайки предвид, че въздушната и почвената влажност се явяват лимитиращ фактор при 

производството на семенни фиданки от бряст в семенищата се извърши редовно поливане и 

разрохкване на междуредията на посева, което гарантира оптимална влажност на субстрата в 

семенището. Поливането в семенищата  се преустановява към края на август, за да се даде 

възможност на фиданките да вдървенеят и да презимуват нормално.  

 След покълнване на семената до развитие и укрепване  на първите листа на фиданките 

семенищата се засенчваха.  

2.3.2.2. Вегетативно размножаване 

2.3.2.3. Размножаване чрез коренови резници при Ulmus laevis Pall. и 

Ulmus minor Mill.  

 Във връзка с производство на фиданки за създаване на клонов архив от полски бряст се  

използва разработена методика за вегетативно размножаване при Ulmus minor Mill. и спонтанни 

хибриди на Ulmus minor x Ulmus pumila (К. Брощилов, 1994). Вкореняването се извърши в пясъчен 

субстрат, в който кореновите резници  се поставиха вертикално. Използваха се коренови резници с 

дебелина от 6 mm и 15 mm и дължина 80-10 mm.   

 Тъй като при изготвения литературен обзор информация за вегетативното размножаване 

при  Ulmus laevis Pall. не беше открита, в настоящата разработка се разработи и нов протокол за 

размножаване, чрез коренови резници при Ulmus laevis Pall. Избраният начин на работа се базира 

на факта, че формирането на кореновата система зависи от анатомичните и физиологичните 

характеристики, както и от зрелостта на резника (Vieitez et al., 1980) е, че съществено влияние 

оказват също параметрите на заобикалящата среда по време на ризогенезата и третирането с 

ауксини, между които синтетичната индолил-маслена киселина (IBA) е най-подходящa (Zaer, 

Mapes 1985). Фактът, че ауксините предизвикват промени в клетъчното деление и удължаване и 

служат като сигнал за експресията на множество гени (Davies, 1995; Berleth and Sacks, 2001), 

наложи в настоящото изследване да се проучи влиянието на двата регулатора на растежа ВАР и 

IBA върху адвентивното пъпкообразуване и ризогенезиса в условия in vivo. 

       Имайки предвид всичко това, в експерименталната работа се използваха коренови резници, 

добити от различни индивиди на два произхода на Ulmus laevis Pall., растящи в района на 

Северозападна България – Видин и Лом. Възрастта, диаметърът на 1.30 m и височината на всеки 

един от използваните индивиди се посочват в табличен вид. Резниците с  дължина 9 cm се 
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поставят вертикално, като 1.5 cm от горната им част се оставя над повърхността на почвения 

субстрат (пясък и торф в съотношение 1:1). По време на вкореняването се поддържа температура 

от 220С на въздуха и субстрата и фотопериод 16 h ден и 8 h нощ. 

За проучване на способността за формиране на адвентивни пъпки от кореновия резник се 

проследява и влиянието на 0.5 mg/l BAP (Fluka) при еднократно третиране всяка седмица за 

период от четири седмици и контрола. 

За проучване на потенциала за вкореняване се изследва влиянието на 500 mg/l IBA (Fluka) и 

контрола. 

2.3.2.4. In vitro размножаване на представителите на род Ulmus 

Известно е, че изходен материал за повечето селекционни програми, насочени към 

създаване на устойчиви култивари от бряст, е откриването и регистрирането на естествено 

растящи дървета с добри фенотипни белези и в добро здравословно състояние, които за 

предпочитане да са над 40-годишна възраст. Имайки предвид, че една от предпоставките за 

успешно постигане на поставената пред изследването цел е наличието на надеждна технология, 

адаптирана към различните видове бряст, за вегетативно размножаване на отбрани 

кандидателитни дървета и/или получени хибриди, която да позволи преодоляване на трудностите 

при вегетативно размножаване, причинени от възрастта е in vitro размножаване на брястовете. За 

тази цел в лабораторията за тъканни култури на ИГ-БАН се установи влиянието на два регулатора 

на растежа ВАР и IBA (индолил – маслена киселина) върху адвентивното пъпкообразуване и 

ризогенезиса в условия in vitro при белия бряст (Ulmus laevis Pall). 

При разработката се използва двегодишно семенно потомство от три индивида с номера 9, 

12 и 81 с произход ТП ДГС Свищов и отглеждано в  оранжерийни условия. Изолираха се 

нарастващите връхни леторасти, от които се използваха нодалните сегменти като първични 

експланти. Растителните структури се третираха както следва: промиване с течаща вода, 

обработване за една минута в 72о етилов алкохол, 0.1% живачен двухлорид за 7 min и трикратно 

промиване със стерилна вода, с продължителност 5 min и два пъти по 15 min съответно. По време 

на експеримента всички култури се отглеждаха във фитостатно помещение при температура 

25oC±1 oC и фотопериод 16 часа ден и 8 часа нощ. 

В  настоящото проучване се използваха две основни среди: MS (Murashige, T,.Scooge, F. 

1962) и WPM (Lloyd, G., McCown, B., 1980) с добавка на захароза 20g/l и myo-Inosytol (Fluka) 100 

mg/l. След добавянето на съответната концентрация на растежния регулатор рН на средата се 

регулира до 5.7  и се автоклавира при 121oC и 1.2 kgf/cm2 налягане за 30 min. 

            Влиянието на BAP (Fluka) в концентрации 0, 0.1, 0.5 и 1 mg/l, както и на IBA (Fluka) - 0, 0.1 

и 0.5 mg/l се проучи по време на пролиферация и вкореняване на новоформираните леторасли. 

       Проследиха се следните показатели: среден брой на новоформираните адвентивни пъпки на 

един резник и/или експлант, средна дължина на една новоформирана пъпка, среден брой на 

новоформирани корени и средна дължина на един корен. Броят на културите, въз основа на който 

се извърши статистическата обработка, се посочи в таблици. Съобразно необходимостта от 

търсене на значимост между получените резултати се използваха следните статистически методи: 

ANOVA, Duncan’s Multiple Range Test, Chi-squire test – χ 2, Student test и General Linear Model. 

       В заключителния етап на експеримента вкоренените in vitro растения се адаптираха в почвен 

субстрат, състоящ се от смес на пясък и торф в съотношение 1:1 в оранжерия. 

2.3.2.5. Създаване на клонов архив  

 От определените опитни площи, биогрупи и единични дървета на възраст от 40 до 50 

години в района на проучване се добиха, през период на пълен покой, коренни от бял и полски 

бряст. Така събраните репродуктивни материали се третираха с 1% воден разтвор на Агрикол 

(абсорбент на влага) и се съхраняват в хладилник при температура 2-50С. От всяко дърво от 

добитите корени се приготвиха по 25 броя коренови резници, които след това се поставиха за 

вкореняване. На всеки един от вкоренените резници се оставиха от две до три от издънките, а от 

останалата част се добиха зелени резници за вегетативно размножаване, чрез вкореняването им 

върху хранителен субстрат. По време на добива на корени се извърши и добив на естествено 

формирали се коренови издънки, които се поставиха в контейнер  и също се използваха за добив 

на зелени резници.   

2.3.2.6. Създаване на опитни култури  

След анализ на генетико-селекционната инвентаризация на брястовете у нас се създадоха 
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опитни култури за оценка на наследствените признаци и свойства. Те се създадоха на територията 

на ТП ДГС София и ТП ДГС Кюстендил през 2002 г. Основна цел на опитните култури е 

проучване изменчивостта на бряста по напукване на кората и формата на короната, 

преживяването, устойчивостта на болести, вредители и климатични въздействия върху отделните 

произходи, както и растежа им по височина и диаметър при различни месторастения. Чрез тяхното 

създаване се извърши и опазване на селекционирания горски генетичен фон по метода ex situ.  

 

 IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ОБСЪЖДАНЕ  

       

1. Разпространение на представителите на род Ulmus по регионални дирекции на горите  

1.1. Разпространение и таксационна характеристика на род Ulmus територията на 

РДГ Велико Търново 

    На база на данните от лесоустройствените програми се установи, че РДГ Велико Търново 

разполага със залесена площ от 104 378 ha и общ запас от 17 891 175 m3. 

 При анализа на инвентаризацията на горския фонд в района на РДГ Велико Търново се 

установи, че в района на ТП ДГС “Болярка” брястовете участват в състава на 791 насаждения и са 

с преобладаващо участие (над 60%) върху площ от 95,2 ha, от които редуцираната площ, заемана 

от полския бряст (Ulmus minor Mill.) е 68,6 ha, а запасът  му е 2420 m3, като 99% от него е 

разпределен в горите от първи и втори клас на възраст (таблици 1 и 2 от Приложение 1). Данните в 

таблица 3 (Приложение 1) показват, че средният бонитет е четвърти, като 8,2 ha от залесената 

площ се намират на трети, 40,4 ha на четвърти и 20,0 ha на пети бонитет. Преобладаваща част от 

насажденията с участие на бряст (56%) са разположени на излужен чернозем, 22% върху 

тъмносива почва, 21% върху сива горска и едва 1% от насажденията растат върху хумусно-

карбонатна почва. Половината от тях  са формирани върху богати, 16 % - върху  среднобогати и 

34 % на среднобогати до богати почви, а  50 % се намират на много дълбоки, а 35 % на дълбоки 

почви. Разпространението на бряста в района достига до 450 m н.в., а 66,4 % от насажденията са 

разположени  от 101 до 200 m н.в. 

За прегледност разпространението на бряста в района на ДГС Болярка е представено в три 

тематични карти, разработени на базата на картите на почвите (Приложение 2). Брястовите 

находища са систематизирани в четири категории – с единично участие, с една до пет десети, с 

преобладаване на бряста  и констатирано възобновяване.  

Проучванията в района на ТП ДГС Горна Оряховица показаха, че представителите на род 

Ulmus заемат 61.5 ha от общата залесена площ на стопанството, като с най-голямо участие – 49 ha,  

видът участва в състава на гори до 40-годишна възраст. Общият запас за брястовите насаждения  е 

4 460 m3, което е 44,3 % от общото за това регионалното управление на горите, а средният му 

бонитет на територията на стопанството е III.  

Данните от анкетните листа и теренните обследвания показват, че на трето място по заемана 

залесена площ са брястовите насаждения в обхвата на ТП ДГС Свищов – 26,6 ha, разпределена в 

първи, втори и трети клас на възраст, като  с най-голямо участие (16,9 ha) са горите на възраст от 

41 до 60 години. Преобладават насажденията от първи и втори бонитет, заемащи съответно 16,5 hа 

и 9,2 hа, а общият запас на бряста  за горското стопанство е 2 670 m3, разпределен по класове на 

възраст, както следва: 1-ви клас – 535 m3 2-ри клас – 170 m3 и 3-ти клас – 1 965 m3. 

При анализа на събраната информация се установи, че основният генетичен фонд от 

представителите на род Ulmus за ТП ДГС Свищов се намира на територията на Вардимската 

островна група, включваща островите Вардим, Малък Вардим и Хайдук, разположени в 

българската част на долния участък на река Дунав, върху площ от 600 ha. 

Получените резултати показват, че в проучвания период (2006-2017 г.),  по данни от 

лесоустройствения проект и фитоценологични профили се установи, че на територията на 

островите Вардим и Малък Вардим представителите на род Бряст участват в състава на 32 смесени 

по състав насаждения с участие от 10 до 80 %, като заемат редуцирана площ от 26.6 ha (при 132,2 

ha обща площ на р. Ulmus в сегашния дървесен състав на всички дунавски острови). 

 Анализът на получените резултати показва, че разпространението на проучвания род, както 

и на останалата островна растителност, е в пряка зависимост от река Дунав, която определя 

продължителността на заливанията и нивото на подпочвените води. Върху богати месторастения, 

които се заливат при ниво на реката над 600 сm, с продължителност на заливане през 
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вегетационния период до 30 дни и ниво на подпочвените води 3 m, върху алувиални, свежи до 

влажни, много дълбоки почви, брястът се среща заедно с Populus alba L., P. nigra L., Fraxinus 

pallisae Wild. и Quercus longipes Stev. и формира първия етаж на автохтонни дендроценози от типа 

Quercetum - ulmetum, с ясно изразен, неравномерно разположен, подлесен етаж от Crataegus 

monogina Jacq. Cornus sanguinea L., Viburnum opulus L. и Amorpha fruticosa L., достигащи височина 

от 3 до 5 метра. Поради малката  си склопеност (0,4 до 0,5) в малкото запазени съобщества от типа 

Вардимска заливна дъбрава Inindo-quercetum longipes (Стоянов В., 1948; Цанов Ц., 1992), с 

доминант влажнонизинна форма на летния дъб Quercus longipes Stev., заемащи сравнително ниски 

места с продължителност на заливане до 30 дни при ниво на реката 550-620 cm, брястът заедно с 

Populus alba L., Populus nigra L., и Amorpha fruticosa L. разширяват своето участие, с което се 

създава предпоставка за формиране на нова асоциация от типа Quercetum-ulmetum amophosum. 

В асоциации от типа Salicetum albae amorphosum с доминантен вид Salix alba L., разположени 

по периферията и в микропониженията във вътрешността на островите на среднобогати 

месторастения върху много дълбоки и влажни, ливадно-блатни почви (характеризиращи се с 

влошени условия на аерация и голяма уплътненост) с по-продължителен период на заливане, р. 

Ulmus има участие до 10 %. На о-в Хайдук не бяха открити брястови биогрупи и единични 

дървета. 

На територията на ТП ДГС Буйновци в състава на чисти букови или смесени с габър и 

зимен дъб насаждения (отдели: 53 “п”, 71 “ж”, 74 “а” и 84 “г” с обща площ 28.7 ha), беше 

установено наличието на планински бряст Ulmus glabra Huds. като единично представени 

дървета.  

От анализа на събраните база данни за ТП ДЛС “Росица” беше установено, че 

представителите на проучвания род на територията се срещат единично, като планинският бряст 

участва в състава на 32 насаждения, чиято площ е 490.8 ha, а полският бряст – в 3 подотдела с 

площ 14.9 ha. Таксационните характеристики на насажденията показват, че залесената площ с 

бряст е 0,1 ha, запасът – 15 m3, а средният бонитет - II. 

    Резултатите от проучването показват, че планинският бряст (Ulmus glabra Huds.) в 

обхвата на ловното стопанство се среща от 450 до 1350 m н.в. в състава на чисти букови гори 

върху кафява тъмна, кафява преходна и сива горска почва, среднобогата до богата и свежа до 

влажна. Полският бряст се среща до 700 m н.в в състава на смесени насаждения с участие на 

габър (Carpinus betulus L.), сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.) и зимен дъб (Quercus 

petrаеа Liebl.), върху кафява преходна или тъмнокафява почва, среднобогата до богата и влажна. 

Анализът на събраната информация и теренните обследвания показва, че залесената площ 

от бряст на територията на ТП ДГС Плачковци е 1,8 ha, разпределена равномерно в първи и 

втори клас на възраст и представлява 1 % от площта, заемана от бряст за РДГ Велико Търново, 

докато запасът е едва 0,6 % от общия за регионалната дирекция. Установи се, че 

представителите на род Ulmus участват единично в състава на 18 подотдела с обща площ 117,9 

ha в състава на чисти букови и смесени с явор (Acer pseudoplatanus L.), габър и зимен дъб 

насаждения. Средният бонитет за бряста е V. 

Получените резултати от обследването на опитните площи на  територията на ТП ДГС 

Елена показват, че в подпояса на нископланинските гори от  зимен дъб, бук и ела в състава на 

отдел 275 “а” и “б” с обща площ 37.8 ha се среща  U. glabra Huds. върху кафява тъмна, 

среднобогата до богата, свежа до влажна и дълбока почва. В насажденията преобладава букът 

(Fagus sylvatica L.), като  в състава участват още Acer heldreichii L., планински ясен (Fraxinus 

excelsior L.), габър (Carpinus betulus L.) и шестил (Acer platanoides L.). 

          При анализа на видовата структура на насажденията в ТП ДГС Севлиево се установи 

залесена площ с бряст е 12.3 ha със запас 525 m3. 

В заключение следва да се подчертае, че популацията на U. minor Mill. и U.laevis Pall. в РДГ 

Велико Търново заема 171,9 ha, което е под 1 % от общата площ за регионалната дирекция. 

Проучваните видове се срещат предимно в гори от първи и втори клас на възраст, които 

съставляват съответно 35 % и 45 %, а с най-малко участие – 1 % са тези от 81 до 100 години. 

Насажденията с представители на р. Ulmus от трети клас на възраст заемат 19%, а тези от 61 до 80 

и над 80 години имат единично участие (фигура 12 от дисертационния труд). Видно е, че 

разпределението на общия запас (10305 m3) на представителите на род Ulmus в обхвата на РДГ 

Велико Търново е неравномерно, като най-голям запас имат горите от втори клас (с 45.6%) и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80
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трети клас на възраст (с 32.7%). 

Следва да се отбележи, че на територията на тази регионална дирекция полският бряст е 

разпространен в подпояса на равниннохълмистите дъбови листопадни и ксеротермични гори и 

подпояса на ниско планинските гори от зимен дъб, бук и ела, като достига до 700 m н.в. 

Белият бряст (Ulmus laevis Pall.) се среща  предимно в подпояса на заливните и крайречни 

земи до 20 m н.в. Расте на богати и среднобогати свежи до влажни месторастения (тип M-I-1 

D2,3(3) и C 3(2)) върху алувиални и ливадно-блатни почви с ниво на подпочвените води - 3 m . 

С най-голяма площ са неговите находища на територията на ТП ДГС Свищов, където видът е 

важен лесообразуващ фактор по островите ( Стоянов, 1948; Цанов, 1992). 

Планинският бряст (Ulmus glabra Huds.) заема площи, разположени в зоната от 700 до 

1350 m н.в в подпояса на нископланинските гори от Quercus petraea L., Fagus sylvatica L. и Abies 

alba L. и подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч, където има единично 

участие,  най-често в чисти букови насаждения. 

Анализът на събраната информация показва, че средният бонитет за бряста е III (3,3), а 

насажденията, в които той е от I и II бонитет, са разположени в ТП ДГС Свищов, ТП ДГС Горна 

Оряховица и ТП ДГС Севлиево. В останалите териториални поделения  брястовите насаждения 

са от III, IV и V бонитет. 

1.2.  Разпространение и таксационна характеристика на представителите от род 

Ulmus в РДГ Ловеч 

Данните от инвентаризацията на горския фонд показват, че залесената горска територия на  

РДГ Ловеч възлиза на 168 299 ha, а общият запас е 25 328 260 m3. 

Направените проучвания и анализът на получените резултати показват, че на територията 

на регионалното управление насажденията с участие на различни видове бряст имат най-широко 

разпространение в ТП ДГС Плевен, където заема площ от 82.6 ha, от която 39 % са  в първи клас на 

възраст, 25% - във втори и 36 % в трети клас. В насажденията се установи наличието на Ulmus 

minor Mill. и Ulmus laevis Pallas, като последният има единично участие в състава на смесени 

заливни гори от Salix alba L. и Populus alba L. на о-в Малък Борил, и като единични дървета  на 

деградирали лонгозни гори от Populus nigra L. и Populus alba L., Ulmus minor Mill., Q. robur L. и 

клен (Acer campestre L.), разположени покрай реките Искър и Вит. 

Данните показват, че дървесният запас на това стопанство представлява 39 % от общия за 

РДГ Ловеч и е разпределен в горите до 60-годишна възраст, като най-голям процент (40%) се пада 

на насажденията от първи клас на възраст. По-голямата част (60%) от площта, заемана от 

представителите на род Ulmus, е в долния лесорастителен пояс в подпояса на заливните гори върху 

свежи до влажни, богати до много богати, алувиални и алувиално-ливадни почви. Останалата част 

е разположена в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори върху средно, богати или средно 

до богати, свежи почви предимно върху излужен чернозем и едва 4 % от горите са разположени 

върху тъмно- или светлосиви почви. Средният бонитет за бряста е IV, като с най-голямо участие – 

50 % са площите върху V. Установи се също, че представителите на род Ulmus се срещат  до 250 m 

н.в. 

   Анализът на събраната информация показва, че  площта на насажденията с участието на  

представители на род Ulmus за територията на ТП ДГС Никопол е 69.6 ha, което е 0,7 % от 

общата залесена площ за стопанството. Насажденията са  неравномерно разпределени  по класове 

на възраст - 52 % са  в диапазона  21-40 години, а 29 % са от първи клас. Различните видове бряст  

участват в състава на 146 насаждения с обща площ 737.7 ha, като в пет имат преобладаващо 

участие върху площ от 24,1 ha, върху площ от 668.1 ha са с единично. Запасът на насажденията с 

участието на видовете бряст достига 4315 m3 и представлява 45% от запаса на тези видове за РДГ 

Ловеч и са предимно от  втори клас на възраст. Насажденията с преобладаване  в състава на 

представителите на род Ulmus са разположени в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори от 

110 до 190 m н.в. върху излужен чернозем, на богати до среднобогати, сухи или свежи 

месторастения, като  средният им бонитет за бряста е трети, като преобладават насаждения от  

първи и пети бонитет. 

Данните показват, че на територията на ДГС Ловеч се среща предимно U. minor Mill, 

като  участва единично в състава на смесени по състав, с издънков или семенен произход и с 

доминантни видове – Carpinus betulus L., Quercus frainetto Ten., Quercus petraea L., Quercus 

cerris L. и Carpinus orientalis L. насажденията от 208 подотдела с площ 476.6 ha. Общата площ 

https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_laevis
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_glabra
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_glabra
https://species.wikimedia.org/wiki/Quercus_petraea
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%80
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_laevis
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D1%80
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на насажденията от полски бряст в това стопанство е  25,18 ha и е разпределена в 36 издънкови 

насаждения, заемащи 70,1 ha, в състава на които видът има участие от 10 до 50%. В по-голямата 

част от тях U. minor Mill. доминира в състава на основния дървостой заедно с Robinia 

pseudoacacia L., Q. cerris L, Q. freinetto Ten., Tilia tomentosa Moench. Съпътстващи видове са 

Acer campestre L., Fraxinus ornus L., Carpinus orientalis Mill. и Acer tataricum L. В някои 

разстроени култури от  топола (Populus sp.) по поречието на реките и черен бор и издънкови 

насаждения с доминанти благун и цер се наблюдава наличие на естествено възобновяване от 

полския бряст с покритие, достигащо от 20 до 30% от площта на подлеса, като участието на 

бряста в състава им е от една до две десети. От голямо значение за запазване на естествените 

възобновителни процеси в тези култури и насаждения е  извеждането на отгледни сечи, при 

маркирацията на които трябва  да се толерират брястовите фиданки, особено тези  със семенен 

произход и отстраняване на болни дървета от стария дървостой. 

По протежението на пътя, свързващ Плевен и Ловеч, бяха открити няколко групи дървета 

– общо около 50 индивида от Ulmus minor Mill. на възраст от 5 до 45 години, които се намират в 

добро здравословно състояние, въпреки че по тях бяха установени признаци на проявление на 

холандската болест (Ophiostoma ulmi Schwarz). На терена бяха  отбрани 7 дървета, които са с 

добре самоокастрени стъбла, мощни корони и в добро здравословно състояние. 

Основната част от площта (92,3%), заемана от видовете бряст, е разпространена в трите 

подпояса на долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите и смесени 

широколистни гори, достигайки до 550 m н.в. (Приложение 1, таблица 4 и 6 от Приложение 1). 

Най-малък е делът, разположен в подпояса на крайречните и заливни гори, където U. minor Mill. 

е върху свежи, но бедни тополови месторастения върху алувиална почва и при дълбочина на 

подпочвените води 3 m. Алувиалната почва е дълбока до много дълбока, рохка, некаменлива и 

песъкливоглинест по механичен състав. На такъв тип месторастене полският бряст развива 

лоши стъблени форми и показва слаб растеж. 

Проучваният вид е представен най-широко (82,8%) в подпояса на равнинно-хълмистите 

дъбови гори, където се развива върху богати или средно богати до богати, свежи или сухи 

месторастения от типа D2(12), D1 (13), CD 2 (14) на тъмносива и сива горска почва. Двата 

почвени типа са слабо до среднокаменливи, рохки, дълбоки до много дълбоки и имат песъчливо 

– глинест механичен състав. При така описаните растежни условия запасът на брястова 

дървесина достига 26 m3/ha при 10-годишна възраст и първи бонитет. 

В подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори този вид се среща 

на 450-550 m н.в. и расте на сухи или свежи, бедни или среднобогати месторастения от типа М-I 

С2 (121) и М-I АВ 1 (122) на хумуснокарбонатна почва, където растежът е бавен – на 40-

годишна възраст запасът достига 10 m3/ha. Хумуснокарбонатната почва е плитка до 

среднодълбока, средно до силно каменлива, рохка и има песъчлив или песъчливо-глинест 

механичен състав. 

Четирите почвени типа заемат следното процентно участие по площ: тъмносива – 82,1%, 

сива горска – 8,7%, хумусно-карбонатна – 7,7% и алувиална – 1,4% (Приложение 1, таблица 8). 

Оптимумът на разпространение на бряста е от 100 до 150 m н.в., където се намира 79,3% от 

площта му (табл. 6). Анализът на таблица 7 (Приложение 1) показва, че заеманите от видовете от 

род Ulmus площи са разположени както на северни и североизточни изложения, така и на западни. 

Насажденията с участие на бряст се формират предимно върху равни или наклонени терени 

(85,3%) (Приложение 1, таблица 5), а по отношение на релефните форми проличава, че 81,1% от 

тях са разположени в долна част, а 12,7 % са в горна част на склоновете (таблица 4.6 от 

Приложение 1). Останалата площ е разположени в крайречни, равнинни части и плата. 

По отношение на възрастовата структура на насажденията от полски бряст беше 

установено, че тя е неравномерно разпределена по класове на възраст и преобладават 

насажденията до 40-годишна възраст (84,4%), а най-възрастните (от 41 до 60 години) са 15,6%. 

Общият запас на бряста е 1815 m3, като формира едва 0,1 % от общия запас на горското 

стопанство, а по класове на възраст разпределението е както следва: в първи клас са 54%, във 

втори – 23,4% и в трети – 22,6% (Таблица 2). 

Средният бонитет за бряста на територията на лесничейството е II (2.4) (Таблица 3). 

От научна и практическа гледна точка е важно да се отбележи, че значими запазени 

съобщества с участие на бял бряст (Ulmus laevis) се установиха на територията на ПП Персина, 

https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ophiostoma_ulmi&action=edit&redlink=1
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_laevis
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където видът заема 45,8 хектара от залесената площ и расте на свежи до влажни алувиални и 

ливадноблатни почви на месторастения от типа C3(2) и D2,3(3) (Приложение 1, Таблица 4, 

Таблица 8.; 4.6). Запасът от брястова дървесина е 2 105 m3, което е 0,8% от общия за природния 

парк. Във вътрешността на парка се среща полският бряст, който заема 17 ha и има запас около 

975 m3, а растежните условия са аналогични с тези, установени в ДГС Ловеч и ДГС Плевен. Въз 

основа на проучването се състави карта на находищата на представителите на род Ulmus 

(Приложение 2). 

В районите  на ДЛС „Русалка“ – Априлци, ДГС Борима, ДГС Рибарица, ДГС Тетевен, 

ДГС Троян, ДГС Черни Осъм и ДГС Черни Вит се установи, че се среща предимно Ulmus glabra 

Huds. в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела на надморска височина от 700 до 

1000 m, най-често в състава на чисти букови насаждения, върху свежа, среднобогата и богата 

кафява горска тъмна почва. Видът е разпространен предимно по протежението на дерета и 

много рядко формира малки групи до 20 дървета в долна част на склона или на плата. Интерес 

представляват установените биогрупи от U. glabra в района на ДГС Рибарица (отдел 1143 ж), 

ДГС Черни Вит (отдел 127 а). 

Анализът на получените резултати показва, че на територията на РДГ Ловеч 

представителите на  род Ulmus заемат площ от 261,0 ha, което е под 1 % от общата залесена 

територия. Планинският бряст в този район се среща предимно в гори от първи и втори клас на 

възраст, които съставляват съответно 45.2 % и 31.8 %, а с най-малко участие – 0,3 % са тези от 

61 до 100 години, докато насажденията от трети клас на възраст заемат 22,7 % (фигура 13 от 

дисертационния труд). 

         Разпределението на общия запас (13 635 m3) на представителите на род Ulmus за РДГ Ловеч 

е неравномерно, като най-голям запас имат горите от втори клас на възраст – 5 470 m3, а първи и 

трети клас на възраст – съответно 37.8 % и 21,8 %. 

На територията на регионалната дирекция полският бряст е разпространен предимно в 

подпояса на равнинно-хълмистите дъбови листопадни и ксеротермични гори, и в подпояса на 

нископланинските гори от горун, бук и ела, като достига до 700 m н.в. върху богати или средно 

богати до богати, свежи или сухи месторастения от типа D2(12), D1 (13), CD 2 (14) на 

карбонатен чернозем, тъмносива и сива горска почва. 

Ulmus laevis Pall. е разпространен на територията на ДГС Плевен,  ДГС Никопол и ПП 

Персина в подпояса на заливните и крайречни земи до 20 m н.в. на месторастения от типа C3(2) и 

D2,3(3) върху алувиални и ливадно-блатни почви. 

Ulmus glabra Huds. е разпространен на  1000 m н.в. в подпояса на ниско планинските гори 

от горун, бук и ела, като най-често участва единично в състава на чисти букови насаждения върху 

богата до среднобогата, свежа до влажна, дълбока, тъмна кафява почва. 

Средният бонитет на насажденията с участие на бряст на територията на дирекцията е 

четвърти (3,5), като насажденията от V бонитет са 36,2%, от IV бонитет 20.4% и от I бонитет – 

21,6%. Първобонитетните насаждения са с участието на  белия  бряст и са разположени на 

територията на ПП “Персина”. От голямо значение за бъдещото запазване на генетичния фонд от 

представителите на род Ulmus ще бъде устойчивото стопанисване на тези насаждения и 

възобновяването на влажните зони. 

1.3.  Разпространение и таксационна характеристика на видовете от род Ulmus на 

територията на РДГ Русе 

На базата на събраната информация от проведената анкета и теренните проучвания се 

установи, че основната площ на насажденията с участие на  видовете от р. Ulmus (191,7 ha) за 

РДГ Русе е разположена на територията на ТП ДГС Бяла, като 86 % е разпределена във втори и 

трети клас на възраст (Приложение 1, таблица 1). Представителите на рода се срещат в състава на 

500 насаждения, като в 50 от тях с обща площ 94.4 ha има преобладаващо участие в състава, като  

редуцираната площ, заета от бряст, възлиза на  69,98 ha. Тези насаждения са разположени 

предимно върху карбонатен чернозем, 27 % върху излужен и 11 % върху ливаден, а само 2% е 

върху тъмносива почва. Осемдесет и осем процента от площите на насажденията с участието на 

видовете бряст  се намират в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори на среднобогати до 

богати, свежи до влажни почви. 

Данните показват също, че запасът от брястова дървесина е 15 550 m3, като около 

половината е представен в горите на възраст от 61-80 години, а средният им бонитет  е IV (3,5).  

https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_laevis
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Популациите  с участието на  видовете от род Ulmus на територията на ТП ДЛС "Дунав" 

– гр. Русе заемат 75.3 ha от залесената му площ, което представлява 11,2 % от общата територия, 

заета от представителите на род Ulmus за РДГ Русе. Разпределението на площта, заета от бряст 

по класове на възраст, е неравномерно, като преобладават горите от трети клас на възраст, 

следвани от насажденията на възраст от 61 до 80 години. Разглежданите видове  участват в 

състава на 265 насаждения с обща площ 1529,2 ha, като общият им запас възлиза на  9 480 m3, 

като 60 % него са в насажденията от трети клас на възраст.  

Анализирайки таксационните описания и анкетните карти, както и резултатите от 

теренни наблюдения, се установи, че 42 % от площта се намира на остров Батин в подпояса 

на заливните и крайречни гори на богати, свежи до влажни алувиални почви и надморска 

височина от 18 до 20 метра с ниво на подпочвените до 1-2 метра (фигура 14 от дисертационния 

труд). Установи се също, че белият бряст има по-голяма срещаемост в сравнение с полския, като 

те са доминантни в състава на смесените естествени гори заедно с Populus alba L., Populus nigra 

L., Salix alba L. и влажнонизинната форма на Fraxinus pallisae Wilmott. Средният бонитет за 

бряста от островната популация е I. 

Останалата част от залесената площ за ДДС "Дунав" е заета от полски бряст Ulmus minor 

Mill. и е разположена в подпояса на равнинно-хълмистите гори върху средно богати до богати, 

сухи до влажни почви от типовете: излужен чернозем или сива горска почва. 

Следва да се подчертае, че средният бонитет за брястовите формации на територията на ТП 

ДЛС "Дунав" е III (2.8). 

В състава на горите в района на ТП ДЛС “Каракуз” от естествено срещащите се 

представители на род Ulmus бяха открити находища единствено от U. minor Mill. Този вид участва 

в състава на 307 насаждения, от които в 182 с площ от 1907,7 ha той има единично участие, a в 110 

насаждения с площ 101,6 ha видът заема от една до три десети от състава. 

В дванадесет горски формации бяха наблюдавани процеси на семенно и издънково 

възобновяване на Ulmus minor Mill. – 20-30% от площта на подлеса, а в останалите насажденията e 

с единично участие. Редуцираната площ, заемана от бряста във възобновените участъци, е 9,2 ha. В 

състава на културите брястът участва едва с площ 2,4 ha. При проучванията не бяха открити 

насаждения, в чиито състав U. minor Mill. да преобладава. 

Анализът на резултатите, поместени в таблици 4 и 8, показва, че по-голямата част от 

насажденията с участието на полския бряст  се намират в хълмисто-равнинния подпояс на 

дъбовите гори на среднобогати до богати месторастения, предимно от типа D 2,3(11) и D 2 (12) 

върху дълбок до много дълбок, некаменлив или слабокаменлив излужен чернозем. На такива места 

дървесният запас на вида  достига до 17 m3 на хектар при 40-годишна възраст и четвърти бонитет. 

Около 16% от залесената площ е разположена на сенчести изложения на бедни месторастения от 

типа АВ1 (122) и С1 (121), върху средно дълбоки и каменливи хумусно-карбонатни почви, където 

U. minor Mill. е от пети бонитет и запасът на хектар при 40 години е 9 m3. 

Анализът на резултатите от проучванията и  данните от литературния обзор не дават 

основание да подчертаем, че U. minor Mill. предпочита да се развива върху равнинни и 

полегати терени или в долната част на склона (Приложение 1, таблици 5 и 4.6). Установено е, 

че горната граница на разпространение на бряста в района достига до 200 m н.в., а оптимумът 

на неговото развитие е между 50 до 100 m н.в. (Приложение 1, таблица 6), предимно върху  

сенчести,   северни и северозападни, а от припечните изложения преобладават югоизточните 

(Таблица 7, Приложение 1). 

Анализът на получените данни показва, че възрастовата структура на насажденията с 

участие на U. minor Mill. е равномерно разпределена между отделните възрастови групи, като 

53,4 % от дървопроизводителната площ е в трети клас на възраст, а 42,3% - във втори клас 

(Приложение 1, таблица 1). По аналогичен начин е разпределен и запасът, който възлиза на 8 

485 m3 и представлява 9% от общия запас. 

По време на проучването бяха анализирани и три сортиментни ведомости с маркиран 

полски бряст на възраст 45-50 години, с цел да се установи сортиментната структура на 

добиваната към момента дървесина от този вид (таблица 3 от дисертационния труд). 

От анализа е  видно, че от общо маркирани 2581 дървета около 8% са отнесени към 

категорията годни, а от маркираната стояща маса (250 m3) 85 % са дърва и едва 4 % е средна и 

дребна дървесина. В същото време бе установено, че на територията на това ловно стопанство 
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преобладават нискобонитетните насаждения, като средният бонитет за бряста е IV (3,6) 

(Приложение 1, таблица 3) . 

На територията на ТП ДЛС Каракуз се намират 36 броя полезащитни пояси на възраст 

от 45-50 години, в състава на които са включени представители на род Ulmus. В част от тях 

беше   установено наличие на индивиди от  дребнолистния бряст U. pumila L., във видимо 

добро състояние, като е известно, че този вид се отличава с по-голяма сухо- и 

ветроустойчивост и с известна резистентност на Ophiostoma ulmi (Buisman) Melin & Nannf ( 

Димитров, 1958, 1970). В поясите беше открит и  полски  бряст, също в сравнително добро 

състояние.  Димитров (1970) съобщава за наличието на интрогресивни хибриди между Ulmus 

pumila L. и U. minor Mill. в полезащитни горски пояси в района на Добруджа, най-вече в 

държавния полезащитен пояс „Карвуна“, създаден от румънски лесовъди през двадесетте 

години на ХХ век. Част от селекционираните хибриди, след необходимите тестове на тяхната 

устойчивост на Ophyostoma ulmi, са били включени в първия в България клонов архив, който 

днес се намира в опитното поле на ОСБРГДВ – гр. Свищов, понастоящем към ТП ДГС 

Свищов (Димитров, Найденов, Брощилов, 1982 ). При залесяванията представителите на род 

Ulmus са били смесвани с цер (Quercus ceris L.), Gleditsia triacanthos, Prunus mahaleb L., Acer 

negundo L., Robinia pseudoacacia при схеми 2 х 1 и 1,5 х 1 m. Избирани са равни или леко 

наклонени терени, по-рядко билни релефни части и месторастения от типа D2(12) и D1(13) 

върху излужен чернозем. 

   Проучванията показаха, че насажденията с участие на представители на род Ulmus 

заемат 89,6 ha (0,9%) от залесената площ на ТП ДГС Тутракан, като основната им част (75,2%) 

е представена в първи и трети класове на възраст (Приложение 1, таблица 1). Проучваните 

видове имат покритие от една до пет десети в 70 насаждения върху  площ от 78,5 ha. По-

голямата част от нея (51%) са смесени дървостои със  семенно-издънков, а в останалата (49%) 

са с издънков произход. 

Особено научно и практическо значение имат шест автохтонни насаждения, заемащи 

площ от 11,1 ha, в които брястът има пробладащо участие. Пет от тези горски формации са 

разположени в подпояса на заливните гори на долния лесорастителен пояс, с ниво на 

подпочвените води от два до три метра върху богато свежо до влажно месторастене на 

алувиална почва, а основният лесообразувател е Ulmus laevis Pall. В шестото насаждение 

основен вид е Ulmus minor Mill. и попада в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори 

върху богато, но сухо месторастене на излужен чернозем. 

Разпределението по надморска височина на насажденията е неравномерно, като 85,3% 

са представени от гори, достигащи до 50 m н.в., като на 150 m н.в се намира най-високо 

разположената група брястове в района на стопанството. Това се дължи на факта, че 

брястовата популация в района на ТП ДГС Тутракан се е запазила в подпояса на заливните 

гори и преди всичко по дунавските острови върху алувиални (74,3%) и ливадно-блатни почви 

(3,0%), на богати свежи до влажни месторастения, на северни изложения с нивото на 

подпочвените води, вариращо от 2 до 4 метра. В тези насаждения Ulmus laevis Pall. е предимно 

от семенен произход и заедно с бялата върба, черната и бялата топола са доминиращи видове, 

докато Ulmus minor Mill. и влажнонизинната форма на Fraxinus pallisae се срещат единично. 

Около 19,2 ha от дървопроизводителната брястова площ се намира в подпояса на дъбовите 

гори, където биогрупите от представителите на род Ulmus растат върху свежи до влажни, 

средно богати до богати месторастения на излужен чернозем. Тук за разлика от островите 

белият бряст се среща като единично дърво, а полският преобладава. В насажденията U. minor 

е представен от дървета предимно с издънков произход. 

Полският бряст расте на сенчестите изложения (основно северни и източни) върху 

93,7% от площта, като едва 6,3% от нея е разположена на припечни изложения (предимно 

западни). Наклонът на терените, на които се среща проучваният вид, е от 0 до 200 и едва 3,8% 

са разположени на стръмни места (21-300). 

В седемнадесет насаждения върху обща площ 27,5 ha се наблюдава предимно 

издънково и рядко семенно възобновяване от бряст, като покритието на подраста достига от 3 

до 5 десети. 

Запасът от брястова дървесина възлиза на 7 810 m3 и представлява едва 0,6% от този за 

горското стопанство. Той е разпределен неравномерно по класове на възраст, като 56,6 % от 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Christine_Johanna_Buisman&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Johannes_Botwid_Elias_Melin&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Nannf
https://en.wikipedia.org/wiki/Nannf
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_laevis
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor


17  

него е в дървостои на възраст от 41 до 60 години, а 35,2 % са във втори клас на възраст. 

Средният бонитет за брястовите формации на територията на ТП ДГС  Тутракан е II 

(2.0). 

Интересно е да се отбележи, че представителите на род Ulmus се срещат единично в 

състава на 105 насаждения с площ 600,2 ha. При седемдесет процента от площта на тези гори 

(443,5 ha), разположени предимно във вътрешността на стопанството, брястът е с издънков 

произход и участва в първия или във втория етаж на смесени или чисти насаждения от Robinia 

pseudoacacia L., Carpinus betulus L., Acer campestre L., Quercus pubescens Willd., Quercus robur 

L. и Tilia tomentosa Moench. В четиринадесет насаждения, разположени върху 117,0 ha, които 

се намират предимно по дунавските острови, брястът  има естествен произход. Останалата 

част от площта – 39,7 ha е заета от горски култури, в които проучваният вид е залесяван като 

спътник на Tilia tomentosa Moench., Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia L., Acer 

platanoides L. 

Двадесет дървета от планински бряст, който не е естествено разпространен в района, 

бяха открити в алейни залесявания в централната градска част на Тутракан. 

Брястовете имат покритие от една до пет десети в 53 насаждения и заемат 43,5 ha (0,2%) 

от залесената площ на ТП ДГС Разград, неравномерно разпределена по класове на възраст, 

както следва: основната част (70,6%) е представена в първи и трети клас на възраст, 27,8% във 

втори и 1,6% - четвърти (Приложение 1, таблица 1). По време на теренните проучвания не бяха 

открити обекти с преобладаващо участие на брястове в състава. По-широко е 

разпространението на насажденията с участието на видове от р. Ulmus с издънков произход, 

чиято територия (35.4 ha) надвишава тази със семенния произход приблизително четири пъти. 

Брястът е разпространен по надморска височина в диапазона от 100 до 400 m н.в., като 52,9 % 

от площта му от 200 до 300 m н.в., а на 400 m е най-високо разположената група брястове в 

района на стопанството (Приложение 1, таблица 6). С най-малко площно участие са групите 

разположени от 300 до 350 m н.в. 

Събраните данни показват, че 40,1 ha от брястовия генетичен фонд се намира в 

подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори (от 0 до 400 m), където биогрупите от 

представителите на род Ulmus растат върху свежи до влажни, среднобогати до богати 

месторастения на карбонатен и излужен чернозем, тъмносива или сива горска почва 

(Приложение 1, таблици 4, 4.5). Ulmus minor Mill. е основният представител на р. Ulmus и 

запасът му на хектар при 40-годишна възраст достига 10-38 m3, а при петдесет години – от 11 

до 49 m3. Останалата част от площта е разположена на сухи или сухи до влажни, бедни 

месторастения на ерозирани почви върху хумусно-карбонатни почви в долния 

равниннохълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. На такива месторастения 

полският бряст е представен с неговия вариетет suberosa, който има храстовиден хабитус, слаб 

растеж и нисък запас (от 5 до 6 m3/ha при 40 години). 

Анализът на събраната информация показва, че U. minor Mill. предпочита сенчестите 

изложения (предимно североизточни и северозападни) върху 57,9% от площта, а на 

припечните изложения,  предимно западни, са разположени останалите площи (Приложение 1, 

таблица 7). Преобладаваща част (45,1%) от терените, върху които се среща този вид, са 

равнинни или полегати (0 до 100), а 44,9% са с наклон 11-20 0 и едва 10 % са разположени на 

стръмни и много стръмни места (Приложение 1, таблица 5). Насажденията с участие на бряст 

заемат различни релефни части, но най-често те са разположени в горната или долна част на 

склоновете (Приложение 1, таблица 9). 

Следва да се отбележи, че представителите на род Ulmus се срещат единично в състава 

на 138 насаждения с площ 1111,2 ha. При осемдесет и четири процента от тези гори (933,7 ha), 

полският бряст е с издънков произход и участва в първия или във втория етаж на смесени или 

чисти насаждения от Robinia pseudoacacia L., Carpinus betulus L., Acer campestre L., Quercus 

pubescens Willd., Quercus robur L., Tilia tomentosa Moench. В две насаждения от Carpinus 

betulus L. и Quercus ceris L., заемащи 0,8 ha, род Ulmus има естествен произход. Останалата 

част от площта – 176,7 ha представлява горски култури (31), в които проучваният вид е 

залесяван като спътник на сребролистната липа, полския и планински ясен или е от издънков 

произход в култури от акация и черен бор. 

В осем насаждения с площ 12,7 ha се наблюдава издънково и рядко семенно 

https://species.wikimedia.org/wiki/Tilia_tomentosa
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%85
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възобновяване от род Ulmus, като покритието на подраста достига 30-50%. В състава на 

подлесния етаж заедно с Ulmus minor Mill. растат Fraxinus ornus L., Coryllus sp., Carpinus 

betulus L., Tilia tomentosa Moench. Основният дървостой е съставен от издънков цер, клен, 

сребролистна липа, планински ясен с единично участие на зимен дъб и благун. 

Запасът от брястова дървесина възлиза на 3035 m3 и представлява само 0,1 % от този за 

лесничейството. Той е разпределен неравномерно по класове на възраст, като 80,7 % от него е 

в дървостоите от 21 до 60 години, а 14,3 % са в първи клас на възраст (таблица 2). 

На територията на ДГС Разград се установи, че преобладават насаждения с участие на U. 

minor Mill. от трети и пети бонитет, а високобонитетните са разположени върху 21,8 % от 

площта (таблица 3). Средният бонитет за вида на територията на стопанството е III (3.0). 

           Данните от проведената  анкета и теренните проучвания показват, че общата залесена 

площ за РДГ Русе е 146 695 ha, а общият запас е 16 440 390 m3. Разположението на брястовите 

находища в района на дирекцията са очертани на карта (Приложение 3). 

От анализирането на събраните данни стана ясно, че популацията на представителите 

на род Ulmus е представена с най-голямо участие в РДГ Русе – 672,1 ha, което представлява 

55.3% от цялата територия, заемана от бряст за района на проучване. Почти половината от 

площта (45 %) е разпределена в ТП ДГС Бяла и ТП ДЛС “Каракуз” – гр. Дулово. Преобладават 

насажденията от трети клас на възраст, а с най-малък процент (1,1 %) участват горите на 

възраст 81-100 години (таблица 1). Общият запас от брястова дървесина за Регионалната 

дирекция по горите гр. Русе е 58 793 m3, което представлява 62,6 % от запаса на бряста (93 932 

m3) за проучвания регион и е разпределен в горите на възраст от 21 до 60 години (таблица 2). 

Средният бонитет е III (3.2), а с най-голямо участие са насажденията върху IV бонитет 

(159,4 ha - 23,7%), от III (146,7 ha - 21.8%) и от V бонитет (147,9 ha - 22,0%) (Приложение 1, 

таблица 3). 

Площите от род Ulmus в РДГ Русе по типове месторастения се намира в границите на 

долния равниннохълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори на Мизийската 

горскорастителна област (Приложение 1, таблица 4). 

            От направените анализи на събраните материали  по държавни горски и ловни стопанства  

(фигура 16 от дисертационния труд) се установи, че в подпояса на заливните гори е 

разпространен предимно Ulmus laevis Pall., а Ulmus minor Mill. участва единично в състава на 

смесени по състав насаждения, разположени по островите на река Дунав. Настоящите 

проучвания и тези на Стоянов (1948), Цанов (1992) и други дават основание да отбележим, че 

повечето от представителите на род Ulmus предпочитат  алувиални и ливадно-блатни почви на 

среднобогати до богати, свежи до влажни месторастения от типа M-I-1 С3(2) M-I-1 D2,3(3), 

заемащи 28% от площта на насажденията с участие на бряста за РДГ Русе. 

В подпояса на равниннохълмистите дъбови гори се намира останалата част от територията, 

заета с представители на род Ulmus, които растат на шест типа месторастения, от които най-

предпочитани са богати и средно богати, сухи до влажни от типа M-I-2 D2 (12), D1 (13) и СD2 (14) 

върху излужен чернозем, тъмносива или сива горска почва. 

Малка част (3,2%) от брястовите находища се намират на бедни и сухи месторастения от 

типа (M-I-2 В1 (138) и MTЮ-I AB1(122) или на ерозирани терени (MTЮ-I B1(131), А0 (132)) 

(0.6%) върху хумусно-карбонатни почви, където видът формира предимно храстовиден хабитус и 

широко е разпространен един от вариатетите на полския бряст – suberosa. Доминиращ вид от 

представителите на брястовете в разглеждания подпояс е U. minor Mill., а Ulmus laevis Pall. се 

среща много рядко, като единично дърво в състава на дендроценози, разположени по бреговете на 

вътрешните реки.  

Планинският бряст (U. glabra Hud.) в района на РДГ Русе беше открит само като елемент 

от паркови площи в населените места. 

 

1.4. Разпространение и таксационна характеристика на  видовете на  род Ulmus на 

територията на РДГ Шумен 

На база на събраните  от проведената анкета и теренните проучвания  данни беше 

установено, че за РДГ Шумен насажданията с участието на представителите на род Ulmus имат 

най-широко разпространение на територията на ТП ДЛС "Черни Лом" – гр. Попово, където 

участват в състава на 500 насаждения с обща площ 2 998 ha, в шест, от които брястът е с 
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преобладаващо участие. Общата залесена редуцирана площ за проучвания вид е 88 ha, което 

представлява 50 % от площта, заемана от представителите на р. Ulmus в Регионалната дирекция по 

горите – Шумен. Данните от таблица 1 показват, че преобладават насажденията от трети и първи 

клас на възраст. Аналогично е разпределението на неговия запас (8 285 m3) по класове на възраст, 

при което 71% от него е в горите на възраст 41-60 години. Средният бонитет за насажденията с 

участие на бряста  е III (3.2). 

Анализът на фактологическия материал показва, че за обхвата на ДГС Омуртаг,  видовете 

бряст се срещат в състава на 85 насаждения с обща площ 911,8 ha като тези, в които тяхното 

участие е  над 10 %, заемат площ от 2.4 ha със запас от 95 m3 и среден бонитет IV. 

Залесената площ с представителите на род Ulmus за ДГС Търговище възлиза на 17.3 ha, а 

общият запас – на 1475 m3, като е разпределен предимно във втори и трети клас на възраст. 

Видовете от род Ulmus се срещат в състава на 86 подотдела с обща площ 553,4 ha и имат среден 

бонитет - III. 

 Анализът на данните от ЛП и теренните обследвания показват, че на територията на ТП 

ДГС Върбица и ТП ДЛС Паламара участието на представителите на  род Ulmus в насажденията е 

предимно единично в смесени широколистни насаждения. Находищата от представители на род 

Ulmus за района на ТП ДГС Търговище, Нови Пазар, Велики Преслав и Смядово са картирани и 

представени  в Приложение 2. 

Въз основа на анализа на събраната информация следва да се подчертае, че видовете от род 

Ulmus на територията на РДГ Шумен участват предимно единично в състава на насажденията в 

1013 подотдела, чиято  площ     е 6127,3 ha. Площта на насажденията, в които видовете бряст 

заемат над 10 % от състава, е 175.4  ha,  т.е. 15  %  от  общата горска площ за района на 

проучване и е разпределена предимно в първи и втори класове на възраст, т.е. от 1 до 40 години 

(фигура 17 от дисертационния труд). 

Общият запас на насажденията с участие на различните видове бряст, възлизащ на  14 279 

m3, представлява 15 % от общия дървесен запас за проучвания район. Площно той е  разпределен 

предимно в горите от втори и трети клас на възраст. Средният бонитет  за бряста на територията 

на РДГ Шумен е четвърти, като преобладават насаждения, в които брястът е от V бонитет (71.3 ha 

- 40,6 %), следван от III (38,2 ha - 21,8%) и IV бонитет (28,3 ha - 16,1%). 

Анализът на данни от проучването показва, че за района на РДГ Шумен от трите вида 

бряст Ulmus minor Mill. е с най-широко разпространение. Този вид се среща в подпояса на 

равниннохълмистите дъбови гори и в подпояса на заливните и крайречни гори, на свежи до 

влажни, средно до много богати месторастения от типа D 2 (12) , D-2,3(11)  и СД  2(14) върху 

излужен чернозем, тъмносива, сива горска и алувиална почва. В смесените  насаждения 

биогрупите от Ulmus minor Mill. са разположени от  30-450 m надморска височина и имат издънков 

произход. В подпояса на равниннохълмистите смесени дъбови гори от зимен дъб, бук, габър, липа 

и клен полският бряст рядко образува чисти насаждения. 

Литературните данни (Георгиев, Паламарев, 1966; Кавръкова,2009) и нашите проучвания 

показват, че  белият бряст (Ulmus laevis Pall.) се среща в подпояса на равниннохълмистите дъбови 

гори, на свежи до влажни, средно- или средно- до богати месторастения от типа C 1 (59) и  CD2,3 

(60) върху сива горска почва. Резултатите от теренните обследвания показват, че установените 

биогрупи на територията на ДГС Смядово от U. laevis Pall. са разположени  в долната част на 

склоновете (по протежението на долове) от 200 до 300 m надморска височина. 

От теренните обследвания  върху разпространението на Ulmus glabra Huds. беше 

установено, че видът се среща в подпояса на нископланинските гори от Quercus petraea Lieb., 

Fagus sylvatica L., Abies alba L., на свежи до влажни, средно до много богати месторастения върху 

кафява горска тъмна почва, като единично дърво в състава на чисти насаждения от бук (Fagus 

sylvatica), както това е отбелязано и от Георгиев, Паламарев (1966), Цавков, Димова (2001), 

Кавръкова и др. (2009). Интерес представлява популацията от този вид, разположена по 

протежението на река Герила (ТП ДГС Върбица), която  слиза до надморска височина 150-400 m и 

расте заедно с белия и полски бряст. 

Общата дървесинопроизводствена площ, заемана от насаждения с участието на бряст, е 

1280.4 ha и представлява по-малко от 1% от общата за района на проучване. Тя е неравномерно 

разпределена, като най-голям дял (52,5%) от нея е разположен в РДГ Русе (фигура 18), 20,4% в 

РДГ Ловеч, а в останалите две дирекции тя има приблизително еднакво участие – около 13 %. 
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Фигура 18. Разпределение на площта, заемана от видовете от р. Ulmus по 

регионални дирекции (ha) 

         В същото време е видно, че площта, заемана от дендроценозите с участие на бряст, е 

разпределена неравномерно и по класове на възраст. С най-голям процент – 39.1 % са 

насажденията на възраст от 41 до 60 години, следвани от тези от  първи клас на възраст ( 30,5%), а 

с най-малък процент са горите на възраст 81-100-годишна възраст. Най-вероятната причина за това 

разпределение е епифитотийното проявление на Оphiostoma ulmi (Buisman) Nannf през 70-те 

години на ХХ век и „изборните“ сечи на брястови дървета в такива насаждения, заради добрите 

качества на брястовата дървесина, използвана за различни цели.  

Общият запас от брястова дървесина възлиза на 97 012 m3, разпределен също неравномерно 

по регионални структури, както следва: 60,6 % в РДГ Русе, около 14 % в РДГ Шумен и Ловеч, и с 

най-малък запас е РДГ Велико Търново – 10,6% (фигура 19). 

Приблизително 80% от запаса се формира от насаждения с участието на бряст на възраст 

21-60 години. Най- малък процент се формира от горите на възраст от 81-100 години, което 

съвпада и с тенденциите при площното разпределение (Приложение 1, таблица 2). 

 
Фигура 19. Разпределение на запаса (m3) от видовете от р. Ulmus 

по регионални дирекции 

 

Анализът на обобщените данни в таблица 3 (Приложение 1) показа, че за района на 

проучване средният бонитет е III (3,3). С най-голямо площно участие са насажденията, в които 

видовете от р. Ulmus са от V бонитет (354,8 ha - 27,7%), следвани от IV и III бонитет, съответно с 

по 22,9 и 19,1 %. Високобонитетните месторастения съставляват около 30% от общата площ, 

заемана от видовете бряст на територията на четирите регионални дирекции.  

Ulmus minor Mill. е разпространен във всички горскорастителни подпояси в района на 

проучване. Видът се среща най-често в долния равниннохълмист и хълмисто-предпланински 

подпояс на дъбовите гори, където условията за неговото развитие са оптимални, като предпочита 

богати и свежи до влажни месторастения с номерация 11, 12, 13, 14 и 15, сенчести изложения 

(предимно северни и източни) и равни или полегати терени. Находищата от U. minor Mill. бяха 

открити върху различни почвени типове, като най-широко са застъпени излуженият чернозем, 

сивата и тъмносивата горска почва (Приложение 2). На хумусно-карбонатна почва хабитусът на 

бряста е храстовиден, а растежът му е силно затормозен. В района на дунавските острови полският 

бряст се среща единично по високите, незаливаеми  релефни части (3-4 m н.в.). 
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Анализът на данните за разпространението на белия бряст и литературна справка показват, 

че по-голямата част от популациите на вида у нас са разположени на островите на река Дунав в 

подпояса на заливните и крайречни гори. Растежните условия в тези месторастения са най-

благоприятни за неговото развитие, както показват и резултатите от проучванията в района на ТП 

ДГС Свищов, ТП ДЛС “Дунав” – Русе и ТП ДГС Тутракан. 

По време на теренните проучвания в Източна Стара планина, за разлика от островите, на 

територията на ДГС Смядово (отдели 140 “ф” и 85 “д”), бяха открити само две групи с над 20 

индивида от бял бряст в подпояса на равннино-хълмистите дъбови гори, на свежи до влажни 

месторастенията от типа T-I-2 C 1 (59) и CD2,3 (60) върху сива горска почва в долната част на 

склона. Наличието на единични, възрастни дървета от U. laevis Pall. в състава на смесени по състав 

насаждения от Populus alba L., Populus nigra L., Salix alba L., Ulmus minor Mill., Carpinus betulus L., 

Morus nigra L., разположени по течението на вътрешните ни реки (Искър, Камчия, Янтра, Герила и 

др.) ни дават основание да се предполага, че в миналото той е бил по-широко разпространен. 

 

2. Проучване вариабилността на представителите на род Ulmus  

2.1. Вариабилност при белия бряст (Ulmus laevis Pall.) 

Във връзка с проучване изменчивостта съгласно приетата методика, в района на ТП ДГС 

Лом, ТП ДГС Оряхово, ТП ДЛС Русе, ТП ДГС Свищов и ТП ДГС Тутракан бяха оценени по 

единадесет селекционни показатели 380 броя дървета от вида на островите Скомля, Козлодуй, 

Батин, Голям и Малък Вардим, Голям Бръшлян и Пожарево. 

2.1.1. Вариабилност  при белия бряст (Ulmus laevis Pall.) по форма на стъблото и 

короната 

           От получените данни за селекционната характеристика на насажденията може да се 

заключи, че в постоянните опитни площи преобладават едностъблените, с прави  стъбла, както и 

наличие на индивиди с незначителни  кривини. Единични дървета имат слабо изразена 

витораслост, а високата вилужност е характерна за 80 % от наблюдаваните дървета. 

Самоокастрянето е добро, върху 50 % от стъблата се формират рано  “водни” леторасли. 

Короните на дърветата са тесни до средно широки с фини до среднодебели  клони. Анализът на 

резултатите от обследването на пробните площи показва, че в насажденията има две форми по 

отношение на вида на коронатa – букетовидна и метловидна. 

2.1.2. Вариабилност  при белия бряст (Ulmus laevis Pall.) по типа  на оцветяване, 

напукване и дебелина на кората  

Наблюдаваното многообразие от форми по тип на напукване на кората, дебелина и цвят 

беше обобщено в три групи (фигура 20): плочковидно, лентовидно и браздовидно напукване на 

ретидома. При първия тип дебелината на кората варира от 0,5 cm до 1,5 cm, а цветът ѝ е 

сивокафеникав, плочките не се отделят лесно и варират по размер (4-10 mm).  Индивидите с 

лентовидно напукана кора са разположени предимно по периферията на насажденията и се 

характеризират със светлосива кора с дебелина от 0,5 cm до 1,5 cm. Лентичките имат 

правоъгълна или неправилна форма, в двата си краища са завити нагоре и лесно се отделят от 

стъблото. 

 

   

Плочковидно 

напукване 

Браздовидно 

напукване 

Лентовидно 

напукване 

                   Фигура 20. Форми по начина на напукване на кората при Ulmus laevis Pall. 

 

 При индивидите с лентовидно напукване дебелината на кората е над 1,5 cm и трудно се 

отделя от дървесината на стъблото и има кафеникав цвят. При малко на брой единични дървета  
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на о-в Малък Вардим и едно дърво в София беше установена четвъртата форма, при която 

ритидомът е изграден от тънки гребеновидни образувания (фигура 21). По отношение 

изменчивостта, на анализ на морфологията на листната петура, репродуктивните органи и 

младите клонки на дърветата с различни форми по кората, различия не бяха установени.  

 
Фигура 21. Четвърти тип на напукване на кората при белия бряст 

На фигура 22 е представено разпространението на описаните форми в опитните  площи. 

Резултатите показват, че с най-голямо процентно участие – 43,7% са дърветата с браздовидно 

напукване на ритидома, а тези с плочковиден тип са 39,2%. Двете форми се срещат в целия район 

на проучване, като в пробните площи от вътрешността на страната преобладава първият, а в 

останалите опитни площи – третият тип напукване на кората. Лентовидната форма беше 

установена само в дунавската популация, което дава основание да се счита, че формата на 

напукването на кората при белия бряст вероятно се формира под въздействието на факторите на 

конкретната околна растежна среда. 

По отношение изменчивостта на анализ на морфологията на листната петура, 

репродуктивните органи и младите клонки на дърветата с различни форми по кората, различия 

не бяха установени. 

 
Фигура 22 Разпространение на индивидите по формите на  кората 

 на Ulmus laevis Pall. в опитните площи 

 

2.2. Вариабилност при полския бряст Ulmus minor Mill. 

         За полския бряст у нас са описани три вариетета: var. glabra (Mill.) Stoj. et Stef. (U.glabra 

Mill. non Huds.); var. suberosa (Monch.) C.K.Schneid; var. tortuosa (Host) Hay. (U. tortuosa H.) 

(Асенов и др., Флора на България, 1966, т. 3, 638 с.). 

         Съгласно приетата методика за изследване проучванията  върху формовото разнообразие при 

Ulmus minor Mill. бяха проведени в 17 постоянни опитни площи и плюсови дървета в района на 

ТП ДГС “Болярка”, ТП ДГС Бяла, ТП ДГС Горна Оряховица, ТП ДГС Кубрат, ТП ДЛС “Каракуз”, 

ТП ДГС Никопол, ТП ДГС Омуртаг, ТП ДГС Плевен, ТП ДГС Свищов, ТП ДГС София, ТП ДГС 

Търговище, ТП ДГС Шумен, като получените резултати се обобщени в  таблица 6. 

2.2.1. Вариабилност при полския бряст Ulmus minor Mill. по форма на стъблата 

         В постоянните опитни площи преобладават високи едностъблени индивиди с малки кривини. 

Витораслостта е незначителна, а високата вилужност е характерна за 80 % от наблюдаваните 

дървета. Наблюдава се добро самоокастряне на стъбла, като индивидите  с развити  водни 
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леторасти се срещат рядко. 

2.2.2. Вариабилност при полския бряст Ulmus minor Mill. по форма на короната  

         По време на проучванията при свободно растящи дървета бяха установени сферична 

(фигура 23А) и цилиндрична (фигура 23Б) форми по хабитус на короната. Сферичната форма бе 

наблюдавана в района на държавните горски стопанства в Никопол, Омуртаг, Плевен и  София,  

като се установи, че тя  е характерна  най-често за описаната плачеща форма на U. minor Mill. 

(Стефанов, 1958). Младите клонките са гладки, неокосмени и по-дълги в сравнение с тези при 

цилиндричната форма (установена в района на с. Макариопол, ТП ДГС Търговище). Рядко беше 

наблюдавана коничната форма (фигура 23В), която беше установена в района на Лесидрен. 

Короната достига до 2 метра от основата на дървото, а клоните, които я формират, намаляват 

своята дължина и ъгъл към стъблото по посока на върха. Друга характерна особеност е наличието 

на коркови образувания по цялата дължина на ствола и по първоразрядните клони от короната. 

Младите клонки са къси и слабо окосмени. 

   
А – кълбовидна Б – цилиндрична В – конична 

                                     Фиг. 23. Форма по форма на корона при полския бряст   

   

2.2.3. Вариабилност  при полския бряст Ulmus minor Mill. по  форма на напукването 

на ретидома и дебелината на кората 

        Проучванията по отношение на типа на напукване на ретидома и дебелина на кората 

показаха, че съществува силно вариране по отношение на тези признаци. По-голяма част от 

индивидите в опитните площи в Дулово, Кубрат, Нови Пазар, Търговище и Шумен се отличават с 

правоъгълно плочковидно плитконапукана кора, приличаща на дъбовата, с дебелина до 1,0 cm 

(фигура 24А). Дърветата от пробна площ 20 се отличават с квадратно дълбоконапукана кора, която 

наподобява тази на крушата. Мрежовидно напуканата кора с образувания, достигащи до 2 cm, е 

характерна предимно за индивидите от f. pendula и единично растящи дървета (фигура 24Б). В 

опитните площи на ТП ДГС Велики Преслав, Шумен, Плевен се установи, че напукването на 

кората от този тип е плитко и варира от няколко милиметра до 1,0 cm (фигура 24В). 

   

А – плочковидно, плитко 

напукана кора 

Б – браздовидно, дълбоко 

напукана кора 

В – браздовидно, плитко 

напукана кора 

     Фигура 24. Вариране на начина на напукване на кората при U. minor Mill. 
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2.2.4. Вариабилност при полския бряст Ulmus minor Mill. suberosa 

       При проучванията бе установено, че форма suberosa на полския браст (Ulmus minor Mill.) се 

среща предимно върху сухи и бедни месторастения и варовити терени, при  единични дървета в 

района на ТП ДГС Никопол, ТП ДГС Свищов и други.  Стъблата при  var. suberosa имат 

обикновено храстовиден хабитус. Суберинизирани тъкани се развиват по цялата дължина на 

стъблото и по страничните клони (фигура 25). Характерните за този вариетет коркови образувания 

бяха наблюдавани и по единични млади клонки на нормално развити дървета от Ulmus minor Mill. 

 
Фигура 25. Полски бряст вариетет suberosa 

 

2.2.5. Вариабилност при полския бряст Ulmus minor Mill. по формата на 

 листната петура 

 Анализът на листни проби от района на проучване показа, че при полския бряст по 

отношение на форма и размер на петурата могат да се  отделят две разновидности: 

   1.2.5.1.Удълженоелипсовидна форма 

Петурата е с дължина 6 до 15 cm, която превъзхожда до 2,5 пъти широчината им. Горната 

страна на листа е гладка и кожеста (фигура 26), в началото е светло-, а впоследствие – 

тъмнозелена. Долната страна на листа е окосмена само в областта на междувъзлията с бели 

власинки. Ръбът на петурата е двойно или тройно назъбен. Броят на листните жилки варира от 13 

до 16. Основата на листа е силно асиметрична, а върхът е заострен и удължен. Дървета с такава 

форма по листата е установена в района на Плевен, Дулово и София. Листната дръжка е гола и 

има дължина до 10 mm. 

                    
Фигура 26. Полски бряст с удълженоелипсовидна 

форма на листната петура 

 

  1.2.5.2.Овална до яйцевидна форма 

Дължината на петурата варира от 4 до 10 сm, като горната страна е грапава, а 

окосмяването от долната страна е същото както при първата форма. Листата имат 9-12 cm дълги 

жилки и са с асиметрична основа, която варира значително, като при някои индивиди  е почти със 

симетрична основа. По форма върхът на листната петура силно варира и може да бъде затъпен 

или заострен. Листната дръжка е окосмена и дълга 6-12 mm. 

2.3. Вариабилност при Ulmus glabra Huds. 
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            Според повечето автори планинският бряст (Ulmus glabra Huds.) в таксономично 

отношение се отнася към секция Серия 4 Glabrae Moss., която включва още 12 вида и 3 вариетета 

(Xin Y. et al. 2003 и др.).  

          Извършените проучвания при планинския бряст показаха, че у нас видът се среща както в 

малки  биогрупи, така и като единични дървета в средния и планинския горскорастителен пояс. В 

част от пробните площи се установи, че представителите на Ulmus glabra Huds. Са в много добро 

здравословно състояние, като индивидите се отличават с правостъбленост и пълнодървесност. 

Стъблата са високи, добре самоокастрени, с  тесни метловидни корони. 

             В опитните площи в Рибарица и Черни Вит върху  единични дървета установихме  форма с 

тънка (до 1,0 cm), мрежовидно напукана, оцветена сивозеленикаво кора (фигура 27). 

 
                                        Фигура 27. Напукване на кората при Ulmus glabra Huds. 

 

2.4. Изменчивост на представителите на род Ulmus по отношение на времето на 

плодоносене и узряване на семената, енергията на кълнене, посевните  качества 

на репродуктивните материали  и качеството на произведените фиданки 

          С цел проучване на качествата на посевните материали от обследваните  находища на 

представителите на род Ulmus беше извършено семесъбиране от различни популации на бял, 

полски и хибриден бряст (U. minor x U. pumila). Семена от планински бряст не бяха включени в 

проучването, поради сравнително слабото му разпространение. 

        Съгласно приетата методика на изследване, посевните качества на добитите семена бяха 

изпитани в ГСС – София съгласно възприетата методика (БДС 1953:1999 Семена от горски 

дървесни и храстови видове. Правила за вземане на проби и методи за изпитване и БДС 208:1999. 

Семена от горски дървесни и храстови видове. Посевни качества) , а резултатите са поместени в 

таблица 4 от дисертационния труд. 

2.4.1.Проучване качествата на семена на различните видове бряст 

           Съгласно приетата методика бяха извършени анализи на семената от различните видове 

бряст по следните показатели: средна маса на 100 броя семена, процент на кълняемост и енергия 

на покълване. 

        Анализът на получените резултати  показва, че средната маса на 1000 броя семена от бял 

бряст (Ulmus laevis Pall.) варира от 5,2 до 13,1 g, кълняемостта им  е със средна стойност 49,8% и 

варира от 6 до 84%. С най-висока кълняемост се очертават семенните материали с произходите от 

София, Русе (остров Батин) и Свищов (остров Вардим). Енергията на кълнене на седмия ден 

(Ек7) варира от 4 до 75%, а средната й стойност е 30,9%.  

Данните показват, че при семената от  полския бряст (Ulmus minor Mill.) средната маса на 

1000 броя семена варира от 4,9 до 9,2 g. При тях  средната стойност на кълняемост е 49,0% и 

варира от 9 до 81%, като по този показател  с най-висока стойност са  семената с произходите от 

София, Свищов и Омуртаг. Интересно е да се отбележи, че тяхната енергия на   кълнене на 

седмия ден (Ек7) варира от 7 до 66%, срещу 4 до 75 % при полския бряст, а средната й стойност е 

36,6%, срещу 30,9 при първия вид.  

При хибридния бряст (U. minor x U. pumila)  беше установено, че средната маса на 1000 

броя семена варира от 5,5 до 14,5 g. Кълняемостта варира от 29 до 32%.  Енергията на кълнене 

(Ек7) е много висока,  като почти всички семена покълват дружно до седмия ден от залагането им 

в  кълнителния апарат.  

Сравнителният анализ на получените резултати показва, че семената на Ulmus minor Mill. 

и U. laevis са почти изравнени по отношение на кълняемостта, като и при двата вида средно тя 

има стойности около 50%, като  средно около 30-36% от семената и при двата вида покълнват 
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дружно през първите 7 дни от поставянето има за покълване.  Хибридният бряст има около два 

пъти по-малка кълняемост в сравнение с тази при полския и белия бряст, но пък семената 

покълнват дружно почти на 100 % до първите 7 дни от залагане на пробите. 

             Резултатите показват, че за нуждите на производството на семена от полски бряст, 

подходящи са находищата от произходи София, Свищов и Търговище, които се отличават с 

отлични качества, докато за белия бряст подходящи за семесъбиране са произходите София и 

Свищов.  

От съществено практическо значение за успешното семенно размножаване при видовете 

бряст е определянето на периода за събиране на репродуктивните  материали от тях. Във връзка с 

това бяха проведени наблюдения върху кълняемостта на семена от селекционирани седем 

плюсови дървета от Ulmus laevis Pall. от четири произхода и 5 дървета от U. minor Mill. от пет 

произхода (таблица 5 от дисертационния труд), които бяха събрани през различни периоди от 

време, в зависимост от момента на узряване на семената.  

             През първата година от изследването беше установено, че узряването на семената при 

белия бряст започна през първата половина на месец май и продължи до първата половина на 

юни. През втората година семената на вида започнаха да зреят през третата десетдневка на май и 

продължиха до първата седмица на юни.  

От проучванията на партидите семена при полския бряст (U. minor Mill.) беше установено, 

че през първата година узряването на семената започна през втората половина на месец май и 

продължи до първата седмица на месец юни. През втората година семената на U. minor Mill. 

започнаха да зреят в края на месец май до втората седмица на м. юни.  

                                                                                                                                                                                                                         

  2.4.2.Семенно размножаване и сравнително проучване на качествата на 

произведените фиданки от различни видове и произходи на бряста 

             Съгласно приетата методика тези проучвания бяха извършени чрез посев на посевни 

материали  през 2003-2004 година в четири горски разсадника при различни почвени условия и 

посевни норми, определени в семеконтролните свидетелства. 

           Сравнителният анализ на получените резултати от измерването на количествените 

показатели на произведените фиданки – височина и диаметрите на кореновите им шийки 

(таблица 6 от дисертационния труд) показва, че с най-добри показатели са фиданките, 

произведени в семенищата в разсадник Локорско. При  субстрат от торф и почва смолница за 

един вегетационен период те достигат стандартни за залесяване размери и превъзхождат по 

височина с 10 до 20% фиданките  в останалите разсадници. Видно е също така, че фиданките от 

Ulmus laevis Pall. превъзхожда по дебелина на кореновата шийка тези от Ulmus minor Mill. с 15%, 

докато при хибридния бряст показателите са близки до тези на U. laevis Pall.  

С най-добър растеж по височина се очертават фиданките на хибридните и белия бряст,   

които по този показател надвишават с 17% тези от U. minor Mill. С най-добри растежни качества 

са фиданките от полски бряст с произходи Търговище и София, които превишават с 16-17% 

средната височина и с 10-12% средния диаметър на кореновата шийка на другите. Установено е, 

че с най-добри таксационни показатели, които превишават средните с 15-20% при U. laevis Pall., 

са фиданките от произходи Плевен, Смядово и София, като отчетената максимална височина  на 

фиданките достига 145 cm. 

По отношение определяне на границите на пренос на посевни материали, съгласно 

приетата методика, се  извърши посев на семена с произход от Северна България в разсадника на 

ТП ДГС Симитли и обратно, репродуктивни материали от ДГС Гърмен и Сандански бяха посети в 

разсадник Локорско, Търговище и Върбица. Данните от измерванията на произведените фиданки 

показват, че отклонението от средните величини за височина и диаметър на кореновата им шийка 

са от порядъка 10-15%, т.е. растенията от първата група се развиват нормално в Локорско и 

Симитли и обратно, растенията  с произход Гърмен и Сандански растат добре във Върбица, 

Търговище и Локорско. 

2.4.3.Изпитване на растежните свойства на различни форми от представителите на род 

Ulmus, чрез създаване на опитни  култури 

             Съгласно възприетата методика на проучване с цел съхраняване на генетичния фонд от 

род Ulmus и на проучване на наследяването на  напукване на кората и формата на короната при 

различните видове, форми и  произходи, се създадоха три опитни култури през 2003 година на 
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територията на ТП ДГС Кюстендил и ТП ДГС София (фигура 28). Опитните култури се създадоха 

по блоков метод съобразно Методика на полския опит (Баров, Шанин,1965).  

 
 

Разсадник Локорско, ТП ДГС София, 

N42.7712 E23.4416 

Разсадник Долна Гращица, ТП ДГС 

Кюстендил, N42.2988 E22.7822 

Фигура 28. Географско местоположение на опитни култури 

 

           Сравнителният анализ на получените резултати относно оцеляването и растежа на 

фиданките в опитните площи (таблица 7 от дисертационния труд) показва, че при  културата, 

създадена в р-к Долна Гращица,  фиданките имат прихващане 90 %, а  растенията са презимували 

успешно. В същото време се установяват единични повреди от педомерки и брястова мехурница 

(Eriosoma lanuginosum Hart.) по фиданките,  които не са оказали съществено влияние  върху 

растежа им. Данните от измерванията през 2004 година показват, че фиданките от свищовската 

популация на Ulmus laevis Pall. превъзхождат по растеж на височина и по диаметър на кореновата 

шийка тези от о-в Батин с около 30%. С най-голяма височина (345 cm) се очертава  потомството 

на плюсово дърво 82 в опитна площ на о-в Малък Вардим. С голям растеж е и потомството на 

дървета 9 и 12 от свищовската и 16 и 33 от батинската популация. Тези зависимости са 

потвърдени и от  анализа за средния прираст по височина и диаметър (фигура 29). В тази опитна 

култура прихващането е 70 % , а фиданките  се намират в добро здравословно състояние. 

 От анализа на резултатите, посочени в таблица 7, се вижда, че от потомствата на 22 

плюсови дървета, включени в опитната култура в разсадник Локорско, с най-добри растежни 

показатели са фиданките  при белия бряст от произход Батин и София, а при полския бряст – от 

местния произход (Локорско).          

 Средният прираст по двата наблюдавани показателя при белия бряст е значително по-нисък 

от този на фиданките от същите произходи, развиващи се в Долна Гращица (фигура 29 от 

дисертационния труд). Това вероятно се дължи както на почвените условия, така и на конкретните 

климатични условия. Прирастът по височина на потомствата с местен произход (с номера 1 и 4 по 

схемата) не превъзхожда този при растенията с произход от дунавските популации. Стойностите 

на наблюдаваните величини при U. minor са от един до два пъти по-високи от тези при фиданките 

от Долна Митрополия и Бреница. 

 

3. Проучване на здравословното състояние на дървостоите в постоянните пробни площи 

3.1. Комплексна оценка 

Във връзка с определяне на здравословния статус на видовете от род Ulmus в постоянни 

опитни площи се изготви комплексна оценка на база обезлистването на дърветата и 

обезцветяването на листата, наличие на абиотични, биотични и антропогенни повреди. 

Резултатите са представени в таблица 8 от дисертационния труд.  

Сравнителният анализ на данните за комплексната оценка на здравословното състояние на 

дървостоите в постоянните пробни площи показа, че 38 % са здрави, 48 % от насажденията са 

слабо засегнати и 14 % - средно и силно засегнати от повреди. 

3.2. Проучване на повреди, причинени от биотични фактори  

3.2.1. Проучване на гъбни заболявания по бряста 

Влошеното състояние на насажденията о т  Ulmus laevis Pall. в пробните площи, 

разположени в подпояса на хълмисто- предпланинските дъбови гори (отдели 85 “д”, 140 “ф” на 

ДГС Смядово), се дължи на изсъхване на единични дървета в резултат на проявление на 

Ophiostoma ulmi Buisman и повреди на короните им от снеголоми и ледоломи. Наличната 

информация показва че промяната на влажностния режим в посока към засушаване през 
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изследвания период оказа негативно влияние върху растежа на вида в района. Следва да се 

отбележи, че заразените, повредените и отслабнали в растежа и развитието си дървета не се 

отстраняват своевременно от насажденията, което създава предпоставки за допълнително 

заразяване и развитието на фитопатогенните гъби и техните разпространители.  

Данните за разпространението на брястовите формации показва, че част от популацията на 

U. laevis се среща в подпояса на заливните и крайречни гори, главно по дунавските острови. За 

дървостоите от този вид при посочените условия се установи, че те се отнасят към категорията 

на слабо засегнатите от повреди. По-добрата им жизненост се дължи на слабите колебания в 

почвената и въздушна влага (лимитиращ фактор за развитието на брястовете) поради 

близостта на река Дунав и равномерния им строеж. Обезлистването в района на островите се 

причинява предимно от Lymantria dispar L. или Operophthera brumata L. 

        През изследвания период е установено, че единични дървета в опитните площи на о-в 

Вардим, о-в Скомля и о-в Батин са повалени от силен вятър, първопричина за което е 

установеното кореново и стъблено гниене, причинено от гъбата Ganoderma applanatus Pat., което 

обхваща основата на стъблото (фигура 30). 

 

                 Фигура 30. Плодни тела на Ganoderma applanatus Pat. по Ulmus laevis Pall. 

           Биомасата от падналите брястови стъбла се разлага на органична и неорганична материя  от 

различни сапрофитни гъби - Polyporus squamosum (фигура 31) и Collybria velutipes.  

 
Фигура 31. Плодни тела на Polyporus squamosus върху стъбла от 

U. laevis, о-в Вардим, ТП ДГС Свищов 

По време на теренните проучвания в повечето пробни площи бяха открити групи или 

единични дървета с признаци на  повреди, причинени от холандската болест. От целия район на 

проучване бяха събрани проби за анализ. Те бяха обработени в Централната лаборатория по 

карантина на растенията към БАБХ при  МЗХГ. С помощта на микроскопски методи и гъбни 

култури  беше потвърдено, че установените повреди са причинени от Ophiostoma ulmi (Buisman) 

Nannf. (фигура 32). 
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Фигура 32. Микроскопична снимка на конидиални образувания на Opyostoms ulmi, 

произход Шумен 

             Резултатите от теренните проучвания по пробните площи и микроскопския анализ на 

събрания материал показаха, че холандската болест се среща в почти целия район на проучване. 

Следва да се отбележи, че  поради липсата на дървесина от твърди широколистни видове в 

крайречните месторастения и островните земи заразената брястова дървесина се събира и изнася, 

което спомага за намаляване на инфекциозния фонд, редуцира развитието на представителите на 

р. Scolytus и ограничава разпространението на болестта. 

         В опитните участъци с преобладание в състава им на U. minor се установи, че в най-лошо 

фитосанитарно състояние на насажденията с участието на вида  в отдел 172 “з” на ДГС Плевен, 

което се дължи на повреди от мразобойни при повече от 50% от стъблата и изсъхване на част от 

дърветата, поради липса на влага поради силното дрениране на месторастенето. Насажденията в 

постоянните опитни площи на територията на ТП ДГС Търговище, ТП ДГС Омуртаг, ТП ДГС 

Шумен и ТП ДГС Свищов се отнасят към категорията на слабо засегнатите от заболявания и 

повреди популации. Установи се също така, че обезлистването е причинено от представители на 

сем. Geometridae. 

          Сравнителният анализ на получените данни  от теренните и лабораторните изследвания на 

събран материал от  насажденията с участие  Ulmus glabra Huds. показва, че те се отличават със 

здрав дървостой, равномерно облистени корони  и липса на обезцветяване на листната маса на 

дърветата. Върху малка част от стъблата  са открити мразобойни, а в обследваните площи не се 

установи развитие на трахеомикоза. В опитна площ №16 на територията на ТП ДГС Рибарица се 

наблюдава вирусно оцветяване (в жълт цвят) по листата на Ulmus glabra Huds., което е описано от 

Rankin (1931) и по U. pumila (Atanasoff, 1935)  и др. Подобно оцветяване е открито и по листната 

петура на Ulmus laevis Pall. в района на ТП ДГС Смядово, което e довело до склеротизиране на 

листната тъкан. 

3.2.2. Проучване на насекомните вредители по бряста  

          Събраният материал от заложените  в съответствие  с приетата методика  феромонови 

уловки в пробните площи, разположени в района на ТП ДГС Свищов и ТП ДГС Лом, предложи 

информация за видовото разнообразие на представителите на род Scolytus – вектори в 

разпространението на спорите на гъбата Ophyostoma ulmi. След анализ на получените данни се 

установи, че на територия на ТП ДГС Свищов са разпространени голям брястов беловинояд 

(Scolytus scolytus Fabr.) и малък брястов белвинояд (Scolytus multistriatus Marsch.), докато при 

анализиране на улова на капаните, поставени на о-в Скомля, вредители не бяха открити. 

Резултатите относно обследването на опитните площи с участието на вида  Ulmus minor 

Mill. показаха наличие на  множество насекомни вредители, които съгласно проведените теренни 

обследвания не нанасят съществени повреди и нямат стопанска значимост за здравословното 

състояние на дървостоите. Един от тези видове  е брястовата мехурница (Eriosoma lanuginosum 

Hart.) (фигура 34А), причиняваща деформация на листата и летораслите, което в известна степен 

затормозява растежа и развитието на младите клонки, като по върховете и страничните леторасти 

се образуват неправилни по форма и с големина до 80 mm мехуроподобни гали (Зашев,   

Керемедчиев, 1968; Пенчева, 1992; Пенчева, 2015). От направените проучвания беше установено, 

че този вредител е повсеместно разпространен и беше открит  в почти всички опитни площи. 

При обследването бяха установени и нападения от брястово-тревна листна въшка – 

Tetraneura (Schizoneura) ulmi L. Насекомото причинява деформации по листната маса, като през 

месец май образува зеленикаво-червеникави и изправени нагоре мехурчета с бухалковидна форма 

по горната повърхност на листната петура. 
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От листогризещите насекоми са установени повреди от: брястовия листояд 

(Xanthogalerucella uteola (Galerucella luteola Müll.) (фигура 34Б) в популациите на Ulmus minor 

Mill. и неговия вариетет suberosa в района на ТП ДГС Плевен, ТП ДГС Свищов и ТП ДГС София, 

и чернокраката многоцветница (Nymphalis polychloros L.) по единични дървета на Ulmus minor 

Mill. и Ulmus laevis Pall. в същите опитни площи. 

 

 

 

  

А Б 

Фигура 34. А – брястова мехурница Eriosoma lanuginosum Hart.;  Б – повреди 

от Xanthogalerucella luteola (Galerucella luteola Müll.) 

   

3.2.3. Други повреди  

При проучванията бяха установени и  характерните повреди, причинявани от бактерии на 

род Ervinia ssp. (фигура 35А) по стъблата и клоните на белия и полски бряст в повечето от 

пробните площи. 

  
А Б 

Фигура 35. А – бактериални напливи по полски бряст, отд. 16 “в ТП ДГС 

Плевен; Б – водни леторасти по белия бряст ТП ДГС Свищов 

 

В опитните участъци в района на островите по дървесината на белия бряст се формират 

напливи от калусни тъкани, водещи до растежа на множество водни леторасти (фигура 35Б). 

Причините за тяхното появяване е физиологична реакция на вида към тежките почвени условия. 

Текстурата на дървесината, обхваната от ракови образувания, наподобява тази при каповите 

форми при тополата, брезата и други видове и е с висока декоративна стойност (Добринов, 

Найденов, 1970; Найденов, Стоянов, 2010 и други). 

3.3. Повреди от абиотични фактори 

При обследването на пробните площи се установи, че една от най-характерните абиотични 

повреди, срещаща се при 50 % от наблюдаваните обекти, е наличието на мразобойни. Тази 

повреда е често явление не само при Ulmus ssp., но и при Quercus spp., Acer spp. и други видове,  

като предпоставка за нейното появяване са влажните почви, северните и източни изложения, тесни 

долини на реки и др. (Димитров, 1934; Цанова, 1975 и др.). В повечето случаи брястът расте 

именно на такива изложения, където се наблюдават повреди по стъблата на брястовите дървета 

(таблица 7, Приложение 1). 

Интересно е да се отбележи, че по периферията на отдел 46 "е", граничещ с брега на реката, 

се установи съхнене на няколко индивида, причинено от летния спад на водите на река Дунав, 

през юли-август и излагане на кореновата система на слънчево греене и до нейното просъхване. 

В района на ТП ДГС Плевен по време на проучването беше наблюдавана 100% дефолиация 

на плюсово дърво от бял бряст, провокирана от силно засушаване през лятото, съчетано с висока 

температура на въздуха, но през пролетта на следващата година листната маса се възстанови 

напълно. Това явление бе наблюдавано и при други пробни площи върху дренирани или стръмни 
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терени. 

3.4. Болести и насекомни вредители по семената 

              При оценката  на посевните качества на посевните материали  от различни популации на 

бял и полски бряст беше установено, че по-голяма част от тях се повреждат от гъсеницата на 

многоядната нощенка (Calymnia trapezina L.), като семената от белия бряст се нападат по-малко от 

тези на полския и хибридния. Установено бе също масово нападение на Calymnia trapezina L., 

особено в района на ДГС Плевен, която заселва до 60% от семената от полски бряст, което 

определя и големите загуби при семенното размножаване на брястовете. 

 

4. Съхраняване на генетичните ресурси от род Ulmus по методите in situ и ex situ  

Една от целите в настоящата дисертация е съхраняване на генетичните ресурси на род 

Бряст  в нашата страна, с помощта на in situ и ex situ методите за консервация. За успешно 

постигане на тази цел бе създадена  база от данни за находища на базови източници на 

репродуктивни материали; изпитване на техники за семенно и автовегетативно размножаване; 

производство на фиданки и създаване на опитни култури и клонови архиви. 

4.1. In situ съхраняване на генетичния фонд от представители на р. Ulmus 

4.1.1. Селекциониране на плюсови дървета 

В обособените опитни площи и при маршрутните обследвания в останалата част от района 

на проучване са определени и описани плюсови дървета, за всяко от които беше попълнен 

паспорт, съдържащ информация за техните таксационни и селекционни характеристики. 

Разпределението на броя на плюсовите дървета по видове и  РДГ е показан в таблица 9 от 

дисертационния труд.. 

Обобщените резултати, получени при  обследването на пробни площи показват, че в 

обхвата на  Регионална дирекция на горите – Шумен са отбрани 19 броя плюсови дървета от бял 

бряст, 47 от полски и 17 от планински бряст. За района на  РДГ Ловеч селекционираните плюсови 

дървета от бял бряст са 4 броя, от полски бряст – 20 и 17 броя от планинския, а  за обхвата на  РДГ 

– В. Търново при обследването на ПП площи бяха означени  като плюсови: 5 броя, 7 и 17 , за 

района на РДГ – Русе по 5 броя плюсови дървета от бял и полски бряст, а за РДГ – Берковица – 7 

от бял бряст. Общо за територията на Северна България са селекционирани и обозначени на 

терена 170 дървета от род Ulmus, в това число 79 от Ulmus minor Mill, 51 – от Ulmus glabra Huds. и 

40 – от Ulmus laevis Pall. 

                Като  резултат от проучванията, отразени в Приложение 5, са представени паспорти на 

43 броя плюсови дървета, от които 25 са от полски бряст, 11 – от бял бряст и 7 – от планински 

бряст. Тези елитни екземпляри, в съответствие  с Наредба № 21 от 12.11.2012 г. за условията и 

реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската 

семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното 

окачествяване, търговия и внос, ще бъдат предложени за включване в горската 

семепроизводствена база като базови източници за добив на горски репродуктивни материали от 

срещаните у нас видове на род Ulmus.  

4.1.2. Оценка на състоянието на горската семепроизводствена база и препоръки 

за обявяване на нови базови източници на репродуктивни материали 

        От анализа на данните от инвентаризацията на горската територия в обследвания район бе 

установено, че горската семепроизводсвена база за видове от род Ulmus, с изключение на  Ulmus 

glabra включва в себе си насаждения, които са разположени предимно по дунавските острови. От 

направения анализ на разпространението се установи, че тези месторастения са типични за U. 

laevis Pall., който за съжаление в сравнение с останалите естествено срещани два вида бряст има 

по-некачествена дървесина. В изпълнение на една от целите на  настоящата разработка бяха 

извършени проучвания върху биоразнообразието на видовете бряст в проучвания район с цел да 

се предложат за включване в горската семепроизводствена база насаждения, групи или единични 

дървета, които да: 

          - отговарят на изискванията на Наредба № 21 за условията и реда за определяне, одобряване, 

регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива 

на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос; 

           - осигуряват достатъчно по количество и качество репродуктивни материали от полски и 

планински бряст; 
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            - отговарят на условията за заделяне на базови източници за добив на репродуктивни 

материали от бял бряст във вътрешността на страната. 

 Сравнителният анализ на резултатите от потомствените опити и наблюденията върху 

посевните качества на семената показва, че те отговарят на изискванията на БДС за 

репродуктивни горски материали и дават основание 12-те опитни площи, съответно с номера 1, 2, 

4, 5, 7, 13, 18, 19, 22, 23, 16 и 17, да бъдат предложени за включване в горската 

семепроизводствена база като насаждения за семепроизводство. 

4.2. Ex situ съхраняване на генетичния фонд от представители на р. Ulmus 

У нас са провеждани опити за вегетативно размножаване при Ulmus minor и спонтанни 

хибриди на Ulmus minor x Ulmus pumila (Брощилов, 1994), докато за Ulmus laevis Pall. подобни 

проучвания няма. Резултатите от вегетативното размножаване при различните видове на род 

Populus се отнасят предимно за пясъчен субстрат, в който се поставят вертикално на различна 

дълбочина. Общото във всички тези изследвания е дебелината на използвания коренов резник, 

която може да е от 6 и 15 mm. Очевидно е, че подходът трябва да бъде видово специфичен. 

     Липсата на достатъчна информация относно ex situ съхраняване на генетичния фонд от 

представители на р. Ulmus насочи проучванията към: 

         - изследване на семенното размножаване и на методите за вегетативно размножаване на 

Ulmus laevis Pall; 

         - запазване на брястовия генетичен фонд по методите in situ и ex situ. 

4.2.1. Семенно размножаване 

    В изпълнение на приетата методика, за осъществяване на целта на дисертационната работа, в 

експерименталните семенища бяха произведени общо 26 925 фиданки, от които 752 от хибриден 

бряст, 2 986 – от бял бряст, 3 887 – от полски и 14 400 – от планински бряст. Проблемът със 

семенното размножаване на бряста подробно е разгледан в т. 2. „Семенно размножаване и 

сравнително проучване на качествата на произведените фиданки от различни видови и произходи 

на бряста“ .  

4.2.2. Вегетативно размножаване 

4.2.2.1. Вегетативно размножаване чрез коренови резници при Ulmus laevis 

Pall. 

 При анализа на получените резултати от опитите за този тип размножаване се установи, че  

процесът на адвентивното пъпкообразуване се предшества от масирана калусогенеза в 

камбиалната област на морфологично горната част на кореновия резник. Установи се, че 

интензивността на формиране на калусните тъкани е по-висока при кореновите резници с по-

малък диаметър. При по-голяма част от изследваните индивиди средната продължителност за 

масовата поява на калуса е 13 дни. Продуцирането на първите адвентивни пъпки се наблюдава 30 

дни от началото на периода на отглеждане на кореновите резници. След двумесечен период се 

отчита и средният брой новоформирани адвентивни пъпки за двата произхода. 

При изследваните 67 коренови резници от произход Видин, средният брой 

новоформирани пъпки е 4.55±0.60; за произход Лом – от изследваните 81 резника, средният брой 

новоформирани пъпки възлиза на 3.01±0.39. Не бе установено статистически достоверно различие 

в стойностите за двата произхода при  използването на  теста на Student (t exp.= 2.206, df=146 и 

Sign. =.029, ако  t tabl.= 3,0 и Sign. =.01). 

Следва да се отбележи, че при отделни индивиди са наблюдава значително вариране на 

способността за формиране на нови адвентивни пъпки (таблица 10 от дисертационния труд), като 

техният среден брой се изменя от 0.33±0.09 за индивид L1 до 5.19±0.85 за индивид V1 със 

статистически значителна разлика, използвайки критерия на Dunkan. 

Резултатите показват, че изменението в броя на индуцираните леторасли в зависимост от 

дебелината на кореновия резник е разделено в три различни  групи (таблица 11 от дисертационния 

труд). Установи се, че с увеличаване на диаметъра на кореновия резник нараства петкратно 

средният брой новообразувани леторасли, съответно от 1.79±0.2 до 10.32±1.57. 

На базата на обобщени данни индивидуалната способност на отделното  дърво да формира 

леторасли в зависимост от дебелината на кореновия резник е представена на фигура 38 от 

дисертационния труд. Използването на General Linear Model потвърди тезата, че изследваният 

показател се изменя правопропорционално с нарастването на диаметъра на кореновия резник (R2= 

0.597 при Sign. 0.001, alpha=0.05), като с по-висока тежест е факторът диаметър спрямо фактора 
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генотип (F= 27,39; Sign = 0.00 и α=0.05 за първия). 

Резултатите от проучванията показват, че генотипният ефект върху средната дължина на 

новообразувана пъпка също така е добре изразен (таблица 10). При отделните индивиди този 

показател се изменя от 7.85±1.54 mm до 25.5±10.71 mm. Налице е статистически значима разлика, 

използвайки теста на Duncan. При това се установи, че колкото по-висок е броят на 

новообразуваните леторасти върху повърхността на кореновия резник, толкова по-къси са 

продуцираните леторасли. 

 Анализът на получената информация от изведените опити за въздействието на разтвор от 

0.5 mg/l BAP върху стимулиранете на de novo формиране на адвентивни пъпки и/или леторасти 

показва, че третирането не води до положителни резултати. Само единични адвентивни пъпки 

бяха формирани при някои от кореновите резници. 

В съответствие разработената методика беше проучена  способността за вкореняване на 

новообразуваните леторасти в условията на вариант без третиране и вариант с третиране на 

базалния край с 500 mg/l IBA според наличните леторасли от отделните индивиди (таблица 12). 

         Видно е, че и в условията на контролния вариант летораслите на белия бряст са способни да 

формират адвентивни корени в границите от 14% до 36% в зависимост от индивида. Средният 

процент на вкоренени леторасли възлиза на 28%, а средният брой ново формирани корени се 

изменя от 1.12±0.12 до 2.27±0.35 със значителна разлика, съгласно приложения тест на Dunkan 

при р=0.05. Средната дължина на един ново формиран корен се изменя несъществено. 

Статистически достоверно доказани  по-високи резултати са регистрирани при използването 

на IBA както по отношение на процента на вкореняване, така и по отношение на средния брой 

новоформирани корени (χ 2=72,26, df=1 и n=400). Процентът на вкоренените леторасли се изменя 

в границите от 52% до 88% в зависимост от генотипа. Средно при условията на този вариант 

процентът на вкорените леторасли възлиза на 70.4%. Значително по-висок е и средният брой на 

новоформирани корени на един леторасъл, който варира от 5.33±0.41 до 6.37±0.49, но 

изменението на средната дължина на един корен е незначително. 

          Установено бе, че  корените се появяват както ниско в основата на резника, така и по-високо 

по стъблото, където няма новообразуван калус. 

4.2.2.2.   In vitro размножаване на представителите на род Ulmus 

        Известно е, че изходен материал за повечето селекционни програми, насочени към 

създаване на устойчиви култивари от бряст, е откриването и регистрирането на естествено 

растящи дървета с добри фенотипни белези и в добро здравословно състояние, които за 

предпочитане е да  са над 40-годишна възраст. Съгласно разработената методика за in vitro 

размножаване на представителите на род Ulmus в лабораторията за тъкани култури на ИГ-БАН 

беше изведен опит за влиянието на два регулатора на растежа ВАР и IBA (индолил – маслена 

киселина) върху адвентивното пъпкообразуване и ризогенезиса в условия in vitro при белия бряст 

(Ulmus laevis Pall). 

         Следва да се отбележи, че при разработката бе използвано   двегодишно семенно потомство 

от три индивида с номера 9, 12 и 81, растящи свободно в района на ТП ДГС Свищов, и отглеждано 

в  оранжерийни условия. 

Анализът на получените резултати  от проведените изследвания показват, че на хранителна 

среда без ВАР или контрола, процентът на инициирани и развиващи се латерални пъпки се изменя 

значително в границата от 33.3% за индивид #81 до 86.7% за индивид #9 (таблица 13 от 

дисертационния труд). Средният брой новообразувани такива пъпки варира в същата посока на 

индивидуално ниво. 

 От практическа гледна точка е важно да се отбележи, че значително по-добър резултат бе 

установен при добавянето на ВАР в хранителната среда. Този факт е особено добре изявен при 

индивид #81 (χ 2 = 8.78 > χ 2 = 3.54, df=1, р=0.05), при който 80% от културата продуцира 

адвентивни пъпки, като  средният им брой след обогатяването с цитокинин на хранителната среда 

е достоверно по-висок, с изменението на ВАР до 0.5 mg/l - 1.15±0.1. Видно е също, че по-

нататъшното увеличаване на концентрацията на ВАР не способства появата и развитието на 

адвентивни пъпки, а провокира само формирането на недиференциран калус, чийто интензивен 

растеж блокира последващите процеси на развитие и вкореняване. 

Аналогични резултати са установени и при използването на WPM хранителна среда за 

стимулирането на вкореняването при бряста и от други автори (Lloyd, McCown, 1980; Mala, 
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Cvikrovan, Chalupa, 2007 и др.). Проучването на органогенната способност на белия бряст показа, 

че няма съществена разлика след използването на различните хранителни среди. Между една и две 

адвентивни пъпки бяха продуцирани in vitro от отделните експланти в условията на различните 

концентрации на ВАР. Ето защо получените резултати не са отразени в табличната форма. 

            Установеният  потенциал на коренообразуване от леторасли на белия бряст при условията 

на хранителна среда MS е представено в таблица  14 от дисертационния труд. 

    Данните показват, че процентът на вкореняване се изменя от 40% до 66.6% при отделните 

индивиди при условия на среда без IBA. Добавянето на ауксин в хранителната среда съществено 

променя способността за вкореняване само при индивид #9 (t exp =4.583, df = 28, Sign. = .00). 

Процентът на вкоренените in vitro леторасти достига до 100% при ниво на IBA от 0.1 mg/l в 

сравнение с тези от контролния вариант. Разликата в ризогенната способност при останалите 

индивиди, култивирани на контролния и останалите варианти, е слабо изразена. Установено беше, 

че процентът на вкореняване се изменя между 60% и 86.6%. Независимо от приложената 

концентрация на IBA, леторастите на белия бряст формираха по един добре развит корен. Само 

единични растения продуцираха по два, но не повече, броя адвентивни корени. 

     Наблюденията показват, че при in vitro култивираните растения първите видими корени се 

появяват още на 15-ия ден от началото на пасажа върху съответната среда и продължава през 

следващите две седмици. При това те са концентрирани по-скоро над новообразувания калус, 

отколкото ниско в основата на резника. 

Вкоренените in vitro растения бяха адаптирани в почвен субстрат, състоящ се от смес на 

пясък и торф в съотношение 1:1 в оранжерия и показаха стабилен растеж в рамките на 

наблюдавания вегетационен сезон. 

In vitro размножаването от нодални сегменти, изолирани от двегодишни фиданки на 

белия бряст, се явява като комплементарен подход. Методът осигурява допълнителна възможност 

за микроразмножаване на този вид, независимо от факта, че средният брой новоформирани 

адвентивни пъпки е по-нисък в сравнение с този, регистриран при кореновите резници. 

Варирането на резултатите по отношение на регенеративната способност на белия бряст е 

известен факт (Collin, 2003). Получените резултати от настоящото проучване в този смисъл са 

принос към тези изследвания от гледна точка на използването на селекционираните елитни 

индивиди бряст за неговото запазване и приложение в практиката. 

Фактът, че са продуцирани определен брой адвентивни пъпки, за които теоретично се 

предполага, че са генетично неизравнени, следва винаги да се има предвид докато тяхната 

генетична природа не бъде доказана чрез съвременните молекулярни методи. 

Безспорно положителен е ефектът на IBA върху вкореняването на леторастите на Ulmus 

laevis Pall. Някои от последните изследвания върху трансдукцията на ауксина показват, че 

измежду многообразието на процесите, в които той е включен, централно място заема регулацията 

на белтъчната деградация (Kepinski, Leyser, 2002). Установен е значително по-добър резултат след 

приложението на ауксина – 88%. Това е съществена разлика между настоящите и проведените 

досега у нас изследвания върху размножаването чрез коренови резници. 

С настоящите изследвания се препотвърждава тезата, че ювенилните тъкани на 

горскодървесните видове са способни да формират коренова система. Факт е също, обаче, и 

вкореняването на леторасти на белия бряст при контролния вариант, независимо от статистически 

занижените резултати. Такива вече са установени и при други горскодървесни видове и различни 

условия на отглеждане (Ганчев, 1970, 1983 и Найденов и др., 1989). Тези резултати потвърждават 

пряко тезата за генетичния контрол върху ризогенеза (Haisig et al.,1992). 

Подобна тенденция се наблюдава и при in vitro провокирането на ризогенния потенциал 

на леторастите на белия бряст. Получените положителни резултати показват, че вкореняването им 

достига до 60% за нетретираните, до 100% - за третираните с IBA култури. От гледна точка на 

протичащите активни процеси и in situ наличието на коренови инициални клетки, може да се 

приеме, че е налице клетъчна реорганизация и деление на клетките, водещи до иницииране на 

кореновите примордии и формирането на диференцираните корени. И при двата подхода 

екзогенно приложеният ауксин се счита, че  може да индуцира клетъчната дедиференциация и 

клетъчното деление, но не винаги стимулира организацията и появата на кореновата система – в 

най-добрия случай 12% при in vivo и с вариране до 8.9% при in vitro от културите. Всичко това 

показва, че са налице клетки в ювенилните леторасти на белия бряст при контролните и 
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третираните растения, които най-вероятно съдържат компонент на сигналната трансдукция на 

ауксина, отговорен както за ауксиновия транспорт, така и за провокирането на каскада от събития, 

завършващи с вкореняването на леторастите. Формирането на кореновата система е ключовият 

етап за осигуряване на поляризацията на растението, която е гарант за последващия нормален 

растеж и развитие. Тази хипотеза обаче може да бъде доказана само ако се използват съвременни 

биохимични и молекулярни методи, които биха разширили и допълнили познанията за генетичния 

контрол върху процеса на вкореняване. 

5. Изграждане на клонов архив 

  В съответствие с приетата методика от определените опитни площи, биогрупи и единични 

дървета в районите на ТП ДГС Шумен, ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Нови Пазар, ТП ДЛС Черни 

Лом, ТП ДГС Лом, ТП ДГС Оряхово, ТП ДГС Свищов, ТП ДЛС “Дунав” бяха добити през период 

на пълен покой, коренови резници от бял и полски бряст на възраст от 40 до 50 години (50 

плюсови дървета през 2003 г. и 25 през 2004 година). С цел запазването им до момента на 

обработката беше извършено третиране с 1 % воден разтвор на препарата АГРИКОЛ и престой в 

хладилник при температура 2-5 0С. От всяко дърво бяха взети и обработени по 25 коренови 

резници и поставени за вкореняване. При анализ на получените резултати се  установи, че се 

потвърждават данните от експериментални условия и направените заключения относно периода за 

калусиране, разположението и броя на формираните леторасли и зависимостта им от диаметъра на 

резника. 

  По възприетата методика на всеки един от вкоренените резници бяха оставени от две до три 

от издънките, а от останалата част бяха добити зелени резници за вегетативно размножаване, чрез 

вкореняването им в оранжерийната база на ИГ-БАН и ЛТУ върху  хранителен субстрат. Следва да 

се отбележи, че по време на добива на корените в контейнери се поставяха  и  естествено 

формирали се коренови издънки, които по-късно успешно се използваха като маточни растения. 

Отбраните по този начин фиданки бързо се вкорениха върху хранителен субстрат  и продуцираха 

качествени зелени резници. 

В създадения клонов архив бяха съхранени потомства на 23 плюсови дървета, три от които са 

от вида U. laevis, а останалите – от U. minor. Растенията бяха предадени на НУГ към МЗГ в 

изпълнение на Договор № 34/14.02.00, проект “Разпространение, вариабилност и здравословно 

състояние на род Бряст в Северна България“, по който ИГ-БАН беше изпълнител.  

 

            V. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Сравнителният  анализ и обсъждане на получените от теренните и лабораторни 

изследвания  резултати в процеса на разработката на настоящата дисертационна работа ни дават 

основание да  направим следните изводи:    
- Представителите на род Ulmus имат най-широко разпространение в РДГ Русе и РДГ 

Ловеч. 

- Полският бряст е разпространен в долния равниннохълмист и хълмисто-

предпланински пояс на дъбовите гори и в подпояса на нископланинските гори от 

Quercus petraea Liebl., Fagus sylvatica L., Abies alba Mill. (600-1000 m н.в.), а така също 

и в средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 m н.в.). Ulmus 

minor Mill. е пластичен вид по отношение на изискванията си към екологичните 

условия. 

- В чистите и смесени насаждения на полския бряст преобладават прави с малка 

кривина, с фина до средно груба кора, едностъблените, добре самоокастрени 

индивиди. Витораслостта и вилужността са незначителни до значителни. Короните на 

дърветата са тесни до средно широки, а формиращите ги корони са с фини до средно 

дебели клони; 

- Насаждения от бял бряст (Ulmus laevis Pall.) са запазени предимно в  подпояса на 

заливните и крайречни гори, върху  богати до много богати дълбоки, свежи до влажни 

алувиални почви с ниво на подпочвените води до 3 метра и продължителност на 

заливанията до 30 дни. Върху  месторастения с дълбоки и влажни ливадно-блатни 

почви по поречието на вътрешните реки и река Дунав са се запазили незначителен по 

брой и площ брястови насаждения;           

- Автохтонните брястови насаждения във Вардимската островна група, съставени 

https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://species.wikimedia.org/wiki/Ulmus_minor
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8A%D1%80
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предимно от бял бряст, заемат 20 % от общата площ  на представителите на род Ulmus 

по българските дунавски острови.  

- Популацията на Ulmus laevis Pall. във вътрешността на страната е представена от  

единични дървета поради  силно нарушена ѝ численост.  

- Планинският бряст (Ulmus glabra Huds.) е с ограничен ареал и е представен с 

единично участие в състава на чисти букови насаждения върху богати и средно богати 

до богати, свежи до влажни кафяви тъмни или кафяви преходни почви.  

- Откритите и описани в района на проучването единични дървета и  групи от вида U. 

pumila L. (дребнолистен бряст) показват добра жизненост и може да се каже, че видът 

успешно е интродукциран към растежните условия в нашата страна.  

- С най-голяма вариабилност по отношение на проучените морфологични признаци на 

видовете от р. Ulmus в Северна България се характеризира полският бряст, а с най-

малка – планинският.  

- Най-подходящото време за добив на семена от бял бряст е през месец май, а от полски 

бряст – от края на май до началото на юни; 

- Добивът на семена от планинския бряст се затруднява от малкия брой плодоносещи 

плюсови дървета, както и на голямата им височина; 

- Фиданките от белия бряст имат по-бърз растеж в сравнение с тези при полския, като ги 

превъзхождат с 15-20% по височина и диаметър при еднакви растежни условия; 

- Селекционираните единични дървета и насаждения от представители на род Ulmus 

могат да бъдат регистрирани като източници за добив на горски репродуктивни 

материали, отговарящи на Наредба № 21 от 12.11.2012 г. на МЗХГ. 

- Основните насекомни вредители по листата на бряста са педомерките (Geometridae 

spp.) и гъботворката (Lymantria dispar); по стъблата: голям брястов беловинояд 

(Scolytus scolytus) и малък брястов беловинояд (Scolytus multistriatus); по семената: 

всеядната нощенка.  

- Белият бряст се атакува  по-слабо от представителите на род Scolytus в сравнение с 

полския и планинския бряст. 

-  Трахеомикозата по бряста (Ophyostoma ulmi) е разпространена повсеместно в целия 

район на обследване. Основни повреди тя нанася по насаждения от полски бряст, 

докато планинският и белият бряст са по-слабо засегнати; 

- Мразобойните и ледоломите са най-честите абиотични повреди, които нанасят 

поражения по брястовите дървета, разположени най-вече при влажните крайречни и 

дунавски месторастения.  

На базата на анализа на получените резултати, съпоставката с литературната справка и 

направените изводи могат да се направят следните препоръки за подобряване на здравословното 

състояние, запазване на генетичния фонд и увеличаване на площите, заемани от представители на 

р. Ulmus: 

- Най-подходящото  време  за добив на семена от бял бряст е през месец май, като 

получените посевни материали се характеризират с по-добри посевни качества: голяма 

кълняемост и висок процент на енергия на кълнене, а за полския бряст оптималният срок за 

семесъбиране е от края на май до началото на юни.  

- Най-подходящото време за посев на семената за района на гр. София е третата 

десетдневка на април; преди посев брястовите семена да се обеззаразят с фумигант и фунгицид. 

Преди посев семената да се накиснат във вода за 24 часа. Поливането в семенищата да се 

преустанови към края на август, а засенчването на посевите да се осъществява до развитие на 

първите листа, особено при Ulmus laevis Pall.; При производство на фиданки от коренови 

резници най-подходящи са тези с диаметър 1,0-2,0 cm; 

- В описаните  находища от различни видове бряст да се изгради система за мониторинг на 

здравословния статус на насажденията и извеждане при необходимост на санитарни 

мероприятия; 

- В съответствие с растежните изисквания на видовете, хибридите и разновидностите бряст, 

при избора на площи за залесяване да се подбират места, изолирани от силни и студени ветрове, 

като се избягват тесни долини, открити  откъм север и изток; 
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- При избор на места за създаването на култури от U. minor Mill. в подпояса на 

равниннохълмистите дъбови гори е препоръчително те да са разположени на средно богати, сухи 

до влажни месторастения от типа D2 (12), D1 (13) и СD2 (14) върху излужен чернозем, 

тъмносива или сива горска почва. Да се избягват месторастения от типа В1 (138), AB1(122), 

B1(131) и А0 (132) на хумусно-карбонатна почва. За предпочитане е създаване на смесени 

култури със зимен дъб, благун, сребролистна липа, планински ясен; 

- При създаване на брястови култури в подпояса на заливните и крайречни гори по 

дунавските острови те да се извършват с Ulmus laevis Pall., а U. minor Mill. да се внася единично 

само на С2(4) и D2,3 (3) месторастения.  Залесяванията върху алувиални или ливадно-блатни 

почви да се извършват на места с ниво на подпочвените води до 2-3 метра и на месторастения от 

типа D 2,3 (3) и C 3 (2). По поречията на вътрешните реки U. laevis да се залесява на алувиални 

почви с участие на полския бряст (Ulmus minor). Препоръчителни видове за създаване на смесени 

култури са влажнонизинната форма на летния дъб (Вардимски дъб, Quercus longipes Stev.) и 

полският ясен (Fraxinus pallisae Willd.);  

- В подпояса на равнинно-хълмистите дъбови месторастения да се създават смесени 

култури с участие на Ulmus minor върху  свежи до влажни и богати месторастения от типа CD 2,3 

(60) или С1 (59) на дълбока до много дълбока сива горска почва, препоръчителни видове за 

смесване са благун,  зимен дъб, явор, полски бряст; 

- Препоръчително е горски култури с участие на Ulmus laevis Pall. и Ulmus glabra Huds. да 

се залесява покрай реки и по възможност в по-ниски релефни части – по долове, в долна част на 

склона; преди залесяване под склопа, с цел подпомагане на естественото възобновяване, при 

необходимост да се извърши санитарна сеч върху стария дървостой;  

           - От фитосанитарна гледна точка е препоръчително около горски култури с главен вид Ulmus 

minor Mill. да се създава изолационна ивица от хибриден бряст (Ulmus pumila х Ulmus minor, Ulmus 

pumila, Ulmus laevis Pall., като видове, атакувани по-слабо от брястовия беловинояд; 

           - Интензивни горски култури от различни видове бряст да се създават при по-редки схеми от 

типа 3х3; 4х4; 5х5 m; 

          -   Селекционираните насаждения и плюсовите дървета могат да бъдат използвани за източник 

на горски репродуктивни материали за залесяване и селекция на устойчиви клонове, като 

получените от тях семена се очертаха с много добри посевни и растежни качества ;  

           - За задоволяване на горскостопанската практика с репродуктивни материали от планински 

бряст, предвид затрудненията, които възникват при събирането на семената, препоръчваме по 

познатата технология да се създадат семепроизводствени градини от този дървесен вид;  

           - Необходимо е да се инвентаризира състоянието на генетичния фонд от дребнолистен бряст 

U. pumila L. в полезащитните пояси на територията на ТП ДГС Исперих, ТП ДГС Дулово и ТП ДГС 

Силистра, както и на единични екземпляри от него в страната, след което да се подбират 

кандидателитни, които да се използват за селекциониране на хибриди от F1 поколение, които да са 

устойчиви на трахеомикозата и други заболявания, да са с добра форма на стъблото и с по-бърз 

растеж;  

             - Препоръчително е от установените форми по кората, начин на разклоняване на стъблото и 

др. да се селекционират клонове не само за нуждите на горскостопанската, но и за озеленителната 

практика. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

По-съществените научни и научно-приложни приноси на настоящия дисертационен труд могат да 

бъдат дефинирани както следва: 

1. Проведеното комплексно проучване върху разпространението на видовете от р. Ulmus в 

Северна България е първо по своя характер за последните две десетилетия. Създадена е 

информационна база данни чрез разработените карти за местоположението на 

представителите на род Бряст в Северна България; 

2. Доказана и категоризирана е вариабилността на проучените морфологични признаци на 

видовете от р. Ulmus в Северна България. Разработена е комплексна оценка на 

здравословното състояние на установените находища на видовете от р. Ulmus в Северна 

България; 

3. Разработен е лабораторен протокол за in vitro размножаване на Ulmus laevis Pall. и е 

предложено въвеждането му в съвременните програми по in situ и ex situ размножаване;   

4. За територията на Северна България са селекционирани и трайно маркирани на терена 170 

(сто и седемдесет) плюсови дървета от род Ulmus, в това число 79 (седемдесет и девет) от 

Ulmus minor Mill., 51 (песедест и едно) – от Ulmus glabra Huds. и 40 (четиридесет) – от 

Ulmus laevis Pall; 

5. Предложени са 12 броя насаждения за включване в горската семепроизводствена база на Р 

България като насаждения за семепроизводство; 

6. Направени са препоръки за подобряване на технологията за производство на семенищни 

фиданки и на създаване на горски култури от различните видове бряст; 

7. Създадени се две опитни култури и са произведени и представени на Националното 

управление на горите фиданки за изграждане на клонов архив от различните видове бряст.  
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Summary 

In Bulgaria, genus Ulmus is represented by 3 naturally spread species: Ulmus laevis Pall., Ulmus 

minor Mill. and Ulmus glabra Huds. The occurrence of the elm tracheomycosis in the 1920s and 1970s 

cause strong reduction of the number and density of elm populations in Bulgaria and worldwide. Elm is 

spread in Bulgaria both as a solitaire and in small groups. Forest management inventories provide scant 

information about the status of the genetic fund and it is not a practice to stress on this species as a 

biodiversity element during inventory and management activities in stands. During carrying out of 

cuttings, due to the poor assortment structure of elm stands and groups, only wood material with low 

quality and firewood are obtained. The share of the elm in afforestation activities in new forest plantations 

during the last 40-50 years is minimal. The cotype and form diversity are poorly studied. All this 

determines the necessity of resumption of breeding activity and developing of a strategy for increasing of 

the forestry importance and the genetic fund of this autochtonous tree species with the help of breeding of 

productive elm cultivars resistant to pests and diseases. The main purpose of this study was to determine 

the share, variability and helath status of the elm genetic fund in North Bulgaria, as well as 

supplementation of the available information with own studies about the opportunities for preservation of 

the genetic fund of elm through the methods in situ and ex situ. As a result of the study, a complex 

investigation on the spread of the species of genus Ulmus in North Bulgaria was carried out, which is the 

first one for the last two decades. Inforamtion data base was made through the maps of the location of the 

representatives of genus Ulmus in North Bulgaria. The variability of the studied morphological features of 

the species from genus Ulmus in North Bulgaria was proved and categorised. Complex assessment of the 

health status was developed for the habitats of the species of genus Ulmus in North Bulgaria. Laboratory 

protocol was developed for in vitro propagation of Ulmus laevis Pall. and its introduction in the 

contemporary in situ and ex situ programmes on propagation was suggested. For the territory of Bulgaria, 

170 plus elm trees were permanently selected and marked, including 79 Ulmus minor Mill., 51 Ulmus 

glabra Huds. and 40 Ulmus laevis Pall. Twelve stands were suggested to be included in the forest seed 

production base of Bulgaria as stands for seed production. Two sample plots were established and 

saplings were provided to the Executive Forest Agency for the establishment of a clone archive of the elm 

species.  
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