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1.

УВОД
Предмет на настоящето изследване са провиненчни опити създадени в България с два

основни за нашите гори иглолистни дървесни видове – обикновен смърч (Picea abies (L)
Karst. и бял бор (Pinus sylvestris L.). Проучваните видове покриват обширен ареал в Евразия,
като в Европа се срещат от полярната граница на гората на север до планините в южната
част на континента. Те принадлежат към сем. Pinaceae и подобно на останалите членове на
това семейство се срещат само в северното полукълбо.
Обширният ареал, който те заемат

е предпоставка за голямо вътревидово

разнообразие, а широките приложения на дървесината на обикновения смърч и белия бор
съчетано с местообитанията, които заемат и ролята им в тях, определят голямото им
екологично и икономическо значение, както в рамките на естественото им разпространение,
така и извън него.

2.

ОБОБЩЕНИЕ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР
Широкото приложение на дървесината на обикновения смърч и белия бор, у нас и в

Европа, е довело до голямата им експлоатация, а липсата на знание за вътревидовото им
разнообразие е причина в миналото да са използвани репродуктивни материали
несъобразени с местните климатични условия и в същото време е повлияло върху генофонда
на видовете (Даков и др., 1980; Делирадев, 1928; Добрев Д., 1998; Klápště et al., 2007; Wieser,
2009). Всичко това е довело до необходимостта от по-добро познаване на вътревидовото
разнообразие при двата вида. Опитите с тях потвърждават, че голяма част от вариацията се
дължи не на условия на средата в която са тествани, а са генетично закрепени (Geburek et al.
2008; Oleksyn et al., 1998; Wright, 1976). в Европа, но и в САЩ (Cunningham et al., 1991;
Wright, 1976), създават се и много други (Eriksson, 2008; Klápště et al, 2007; Mataruga et al.,
2010; Oleksyn et al, 1992; Oleksyn et al, 1998).
Провиненчните опити могат да дадат ценна информация за вътревидовото
разнообразие на изучавания вид, да помогнат за определяне на богатството на генофонда му.
Тези опити, особено създадените в крайните райони на ареала или при условия нетипични за
вида, са от голямо значение при изучаване на екологичната пластичност на видовете като се
има предвид и променящият се климат (Buraczyk, 2009; Kapeller et al., 2013; Mátyás, 1996;
Schmidtling, 1994).
В България провиненчни и потомствени опити с обикновен смърч и бял бор са били
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създадени през 70 години на 20 век. Настоящето изследване се базира върху тях като сега
тези насаждения са около 40 годишни и могат да дадат осъвременени данни за потенциала
на тестваните произходи и фамилии (Александров, 1984a; Eriksson et al., 2006).
Опитите са създадени при два различни екологични фона в стационар Говедарци,
който се намира в естествения ареал на тези видове и в стационар Ясенково, който е извън
него. От особен интерес е способността на различните произходи, както и на отделните
фамилии да се адаптират към по-малкото валежи в стационар Ясенково, тъй като е известно,
че лимит за долната граница на гората е именно водният режим (Раев, 1997a; Стефанов,
1940-41), с което условията в в този стационар са екстремни за обикновения смърч и белия
бор и ще е показателно за екологичната им пластичност (Kapeller et al., 2013).

Това е от

значение и при избора на произходи за лесовъдски нужди, особено през периоди на
засушаване, каквито сигурно ще зачестяват в бъдеще не само у нас (Kapeller et al., 2013;
Kharuk et al., 2015).
Подобни опитни култури освен за нуждите на конкретното изследване, могат да
служат и за ex situ опазване на генофонда на ценни произходи, особено в случаите на някои
крайни и малки произходи или в случаи, когато произходът от който е взет посевен материал
вече не съществува (Илиев, 2001; Nanson, 1995; Sabor et al. 2013; Skrøppa, 2003; Wolf, 1995).
Опитните култури в стационарите Говедарци и Ясенково са около 40 годишни и на
тази възраст те дават възможност за по-точно оценяване на екологичната пластичност на
отделните видове и произходи тествани в тях (Eriksson et al., 2006; Kapeller et al., 2013).

3. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Задачите на изследването включват:
•

Изготвяне на осъвременена схема на опитните участъци.

•

Установяване на растежа и преживяването на произходите от Picea abies (L.) Karst. и
Pinus sylvestris L., покриващи естествения им ареал в стационарите Говедарци и
Ясенково.

•

Определяне на най-добре приспособените към условията в двата стационара
произходи от обикновен смърч и бял бор.

•

Отбор на продуктивни фамилии и произходи.

•

Определяне на пригодността на двата стационара за ex situ запазване на ценни
произходи и фамилии от двата вида.
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4. ОБЕКТИ И МЕТОД НА РАБОТА
4.1 Обекти
Стационар Говедарци
Стационар „Говедарци“ се намира в подножието на склон със северно изложение в
местността “Маджарско краище” югоизточно от с. Говедарци на 1250 m н.в. Теренът е
еднороден със съвсем слаба денивелация, която е съдействала за преовлажняване

на

местността и това е наложило частично дрениране в опитния участък.
Средната годишна температура за периода 1962 – 1994 г. в смърчови гори в Рила е
+4,5 °C като в периода 1985 – 1995 г. се е покачила с 0,2 °C до +4,7 °C. Най-студена е била
1991 г. – +3,7 °C, а най-висока е била годишната температура през 1994 г. +5,7 °C. За периода
1986 – 1995 г. валежите са били неравномерни, но близко до нормалните. За стационар
“Овнарско” те са 908,7mm – 95,2% от нормата. С минимални валежи са годините 1986,
1990, 1992, 1993 и 1994 г, а 1987, 1988, 1991 и 1995 г. са над нормата.

В зоната на

смърчовите и еловите гори, засушавания практически липсват, заради северното изложение
и доминиращия нормален пренос на въздушни маси (Раев, 1997b). Вегетационният период
според различни автори е между 3 – 5 до около 4 – 5 месеца (Стоянова, 2013; Raev, 2006).
Почвите са кафяви горски тъмни (Cambisols) (Стоянова, 2012).

Стационар Ясенково
Стационар „Ясенково“ се намира на територията на ДЛС „ Паламара“ в
североизточна България в близост до с. Ясенково, община Венец.

Средната надморска

височина е 450 m като няма изявени наклони в опитния участък. Стационарът е създаден
върху територия със сходни условия в отделните ѝ части, заета от дъбово-габърово
насаждение, което е било изкоренено, а мястото заравнено. Почвата е

тъмносива горска.

(Александров и др., 1996)
Климатът е умерено-континентален, a средната годишна температура варира за
периода 1978 – 2012 г., между +10 и +12,8 oC като най-топла е била 2007, а най-студена 1980
г. Наблюдава се тенденция към

повишаване на средната годишна температура за

гореспоменатия период в порядъка на 1,5 oC. Валежите през същия период се движат в
граници от 375( 1990 г.) до 1043 mm (2005 г.) и също се наблюдава тенденция към
повишаване за периода с около 200 mm (Тетовски, 2015).
6

Материали
Обект на това изследване са провиненчни опити и полусибсови опити, създадени в
България през седемдесетте години на 20 век.
Опитните култури са създадени в местност Маджарско краище (1250 m н.в.) на
стационар Говедарци и в местност „Антон Митов“ на стационар Ясенково на предварително
обработен терен в блокова схема 2x2 m.
В опитите с обикновен смърч са включени произходи от всички естествени находища
на вида у нас, както и някои еталонни европейски произходи. Попълване на загиналите
индивиди и отгледни сечи не са провеждани при опитите от обикновен смърч (Александров,
1984a).
При опитите с бял бор в някои повторения е правено шахматно прореждане. Опитите
с бял бор са създадени с двугодишни фиданки през 1973 г. и 1974 г. в блокова схема 2 x 2 m,
с по 36 фиданки в блок. (Костов и др., 1986). Посевният материал от бял бор покрива
основно българското разпространение на вида като включва и три румънски произхода.
В опита с обикновен смърч са включени произходи от трите района на
разпространение на вида в Европа, които са отражение на миграционните процеси след
последния ледников период и завръщането на смърча, като доминантен иглолистен вид,

а

именно северен – представен от шведски и беларуски произходи, херцинско-карпатски – с
немски, полски, словашки и румънски произходи и

южен – южната граница на

разпространение на вида представена от българските произходи (Eriksson et al., 2006; Raev,
2006; Subramanian, 2016; Tollefsrud et al., 2008).

4.2 Метод на работа
Изследването се основава на дендрометрични измервания. При работата на терен
беше направено пълно клупиране като на всеки индивид бяха измервани по два взаимно
перпендикулярни диаметри на височина 1,30 m с точност 1mm. Измерени бяха и височини
на средни моделни дървета с точност до 25 cm. При изчисляването на диаметрите са
включени само индивиди участващи в общия склоп.
Беше изчислена кръговата площ на хектар ( m 2/ha) за отделните произходи и фамилии,
която е добър индикатор за производителността на насажденията (Ræbild

et al., 2002).

Поради местоположението на отделните опити в опитната площ при тези граничещи с
открити площи бяха изключени крайните дървета, заради по-големия растежен простор. С
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цел да се избегне влиянието между отделните видове бяха изключени дърветата граничещи с
опити от друг дървесен вид.
Теренните данни бяха обработени статистически с инструментите на софтуерна
програма GNUMERIC, като бяха определени някои основни статистически показатели –
средна аритметична, стандартно отклонение, дисперсия, вариационен коефициент, показател
на точност, беше направен еднофакторен дисперсионен анализ и тест на Tukey-Kramer, за да
се установи, кои точно стойности се различават една от друга.
Първоначално са сравнявани

отделните

произходи и фамилии

при еднакъв

екологичен фон, за да се добие представа за тяхната генетична структура (Wright, 1976;
Александров, 1980). В последствие е направено сравнение между представянето на едни и
същи произходи и фамилии в условията на двата различни екологични фона.

5.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
ОПИТ С ПРОИЗХОДИ ОТ ОБИКНОВЕН СМЪРЧ ОТ ЦЕЛИЯ
АРЕАЛ НА ВИДА В БЪЛГАРИЯ, СЪЗДАДЕН ПРЕЗ 1977 – 78 г.

АНАЛИЗ НА НИВО ПОПУЛАЦИИ
•

Преживяване на произходи от oбикновен смърч
В провиненчният опит участват 26 произходи покриващи естествения ареал на вида у

нас. Общо за целия опит преживяването при 39 годишна възраст на насаждението е 65 %.
90
60
30
0
Преживяване%

Графика 1: Преживяване (%) на произходи от oбикновен смърч от 1977 г. в стационар Говедарци.
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По този показател вариационният коефициент между отделните произходи е 12,9 %.
С най-добро преживяване от 85% се отличава – Пирин 1700 m н.в., много добро е и при
Средна Стара планина 1600 m н.в. – 81%, и Пирин 1100 m н.в. – 74%.

Надморската

височина или произходът по планини не оказват еднозначно влияние върху преживяването.
Тези от Средна Стара планина и Пирин и дори този от Осогово се представят в този опит подобре от произходите от Централни Родопи, което показва, че малките и крайни произходи
не трябва да се пренебрегват и в някои случаи се отличават с по-добра адаптация към
условията на средата.

•

Растеж по диаметър на произходи от oбикновен смърч
Средният диаметър общо за целия опит е 17,5 сm, варирането между отделните

произходи е много ниско V%= 5,3. На първо място са два родопски произхода – Централни
Родопи 1200 m н.в. и Централни Родопи 1600 m н.в., следват – Западна Стара планина 1600
m н.в. и Западни Родопи 1500 m н.в. Статистически значими разлики има между трите найсилно растящи по диаметър произходи и Рила 1250 и 1700 m н.в., Пирин 1100 и 1400 m н.в.,
както и Витоша 1600 m н.в., които по този показател се очертават като по-слаби от
останалите. Надморска височина не е оказала влияние в този опит.
Произходите от Централни Родопи показват по-добър растеж по диаметър от тези от
Средна Стара планина, Рила и

Пирин.

Разпределението по планини показва, че най-

продуктивни са произходите от Пирин, Централни и Западни Родопи, разгледано по
надморски височини по-продуктивни са произходите от 1600 m н.в. и 1000 – 1100 m н.в.
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Графика 2: Средни диаметри (cm) и основни статистически показатели на произходи от oбикновен
смърч от 1977 г. в стационар Говедарци.
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•

Растеж по височина на произходи от oбикновен смърч
Растежът по височина в опита беше измерен във всяко повторение, като P% е със

стойност 3,2 % , а стойността на V% е много ниска – 5,5 % , средната височина за целия
опит е 13,8 m.
АНАЛИЗ НА НИВО ФАМИЛИИ (ПОЛУ-СИБСОВЕ)

•

Преживяване на фамилии от oбикновен смърч
Преживяването общо за всички

281 фамилии е 66% при висок коефициент на

вариация за стойности на този показател между отделните фамилии равен на 27,3%.

При

анализиране на преживяването впечатление правят тези от Средна Стара планина 1600 m н.в.
(средно преживяване 81,3%) и Пирин 1700 m н.в. (средно – 84,7%) с добро преживяване на
всички потомства. При Пирин 1700 m.н.в. фамилия № 14 е с 100% преживяване. Добро е
представянето и на тези от Осогово с общо преживяване от 73%, като 4 от 9те фамилии са с
преживяване над 80% (№ 3, 4 , 11, и 13). Много слабо се представя № 13 от Западни Родопи
1700 m н.в. с 13% преживяване към 2013 г.. (Таблица 6 – Приложения)

•

Растеж по диаметър на фамилии от обикновен смърч
Само 36 на брой имат P% под 5, общо за всички тях средният диаметър е 18,1 cm.,

като в повечето случаи само 1 или 2 от фамилиите от една

произход са с P% < 5,

вариационният коефициент между тези 36 фамилии е 13,9%. Най-добре се представя №3
от Пирин 1700 m н.в. – 22,4 cm, както и фамилии №127 от Централни Родопи 1600 m н.в. и
№ 6 от Западна Стара планина 1600 m н.в. тези три фамилии имат и добро преживяване.
Разликите между тестваните фамилии не са статистически значими. Най-продуктивни са
фамилии: № 13 Осогово 1700 m н.в.; № 21 и № 6 Западна Стара планина 1600 m н.в.; № 3
Пирин 1700m н.в. и № 3 Централни Родопи 1000 m н.в.
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Графика 3: Растеж по диаметър (cm) на фамилии от oбикновен смърч от опит от 1977 г. в
стационар Говведарци

В СТАЦИОНАР ЯСЕНКОВО

Опитът с български произходи от обикновен смърч е повторен (при различен
екологичен фон) в стационар Ясенково, фиданките са засадени една година по-късно от тези
в стационар Говедарци,

т.е опитът е създаден в Ясенково през 1978 г. Също така

измерванията са направени една година след тези в стационар Говедарци.

АНАЛИЗ НА НИВО ПОПУЛАЦИЯ
•

Преживяване на произходи от обикновен смърч
Опитът в стационар Ясенково с Picea abies (L.)Karst е по-малък по обем и включва 19

произходи. Средното преживяването е 70 %, а коефициентът на вариация между тях е
9,4%. Преживяването е най-добро при Витоша 1200 m н.в. – 83%, Централни Родопи 1400
m н.в. – 81% и Витоша 1400 m н.в. – 80%. Докато произходът от Рила 1700 m н.в., която
участва и в потомствения експеримент, показва преживяване над средното за този опит, то
най-слабо е преживяването при този от същия участък – Рила 1700 m н.в.(сбор) при която не
е имало подбор при избора на майчини индивиди – 56%.
Разликите в преживяването

между произходите разгледани по планини са

незначителни и варират от 68 до 71%. Единствено произходите от Витоша с общо
11

преживяване 79 % донякъде се отличават от тази тенденция. Подобно е положението, ако
погледнем разпределението им по надморски височини
• Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч
Средният диаметър за опита е 17,0 cm, при V%= 5,1%. На първите три места са
съответно Рила 1700 m н.в.(сбор), Централни Родопи 1600 m н.в. и Централни Родопи 1000
m н.в.

От резултатите от теста на Tukey-Kramer може да се види, че действително

произходите от Средна Стара планина 1600 и 1700 m н.в., както и тези от Витоша 1400 –
1600 m н.в. имат известно изоставяне спрямо най-добре растящите.
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Графика 4: Преживяване ( %) на произходи от обикновен смърч от опит от
1978 г. в стационар Ясенково
Произходът по планини при повечето от тях не оказва влияние, с около сантиметър по-слабо
растат произходите от Средна Стара планина и Витоша. При надморски височини този
показател също е изравнен, като най-голямата разлика е под 1 cm.

Коефициентът на

вариация вътре в произходите е с високи стойности, което говори и за сравнително добра
адаптивна способност към условия на средата нетипични за вида.

Средно за този опит

показателя кръгова площ на хектар се със стойност 42 m2/ha, с най-високи стойности се
отличават Витоша 1200 m н.в., Пирин 1700 m н.в., Рила 1700 m н.в. и Родопи 1000 m н.в.,
които биха били по-подходящи от останалите произходи за култури с кратка ротация в
дадените условия. (Графика 5, Таблица 11- Приложения)
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Графика 5: Растеж по диаметър (cm) на произходи от обикновен смърч от опит от 1978
г. в стационар Ясенково
• Растеж по височина на произходи от обикновен смърч
При P% = 1 средната височина на този опит е 17,4 m, като вариационният коефициент
е 2,7% и почти няма вариране между измерените височини.

АНАЛИЗ НА НИВО ФАМИЛИИ
Преживяване на фамилии от обикновен смърч

•

В стационар Ясенково бяха тествани 157 фамилии. Средно преживяването е 73%, при
коефициент на вариация V%= 18,2%, като при 48 преживяването е над 80%, а при две то е
100%.

В повечето случаи

фамилиите от един и същ произход се представят много

различно. Само при четири произходи повечето фамилии се представят добре по този
показател, това са Централни Родопи 1400 m н.в. с 3 от 4 фамилии ( № 68, 70 и 114) които
имат преживяване от 88%; Витоша 1200 m н.в. с 2 от 4 фамилии – № 7=94 % и № 8=88 %;
Витоша 1400 m н.в. с 63% от фамилиите – а именно № 3,4,8 – 94% № 9 – 88% и № 10 – 81%.
Също така и Пирин 1700 m н.в., където 6 от 15те имат много добро преживяване – № 3, 8, 9
и 12 над 80% и № 5 и 10 над 90 %., останалите са с преживяване 70 и 75 %, само една № 18 е
с преживяване 60%.

•

Растеж по диаметър на фамилии от обикновен смърч

Въпреки по-слабото вариране по диаметър се оказа, че при повечето фамилии P% е
13

над допустимите 5 %. Средният диаметър за тези 64 фамилии е 17,2 cm. Варирането по
диаметри е по-голямо в потомството на едно майчино растение, отколкото между отделните
фамилии, където то е ниско V%=7,7%. Резултатите от последвалия Post-Hoc тест на TukeyKramer при алфа = 0,05 показа, че фамилия № 45 от Централни Родопи 1000 m н.в.
действително се очертава като най-добре адаптирана по този показател към условията на
средата.

Това се потвърди и от анализа по кръгова площ на хектар. Средата стойност по

този показател е 41,0 m2/ha като най-голяма продуктивност през 2014 г. показва фамилия №
45 от Централни Родопи 1000 m н.в.; следвана от № 165 от Пирин 1100 m н.в.

ОПИТ СЪС СМЪРЧОВИ ПРОИЗХОДИ ОТ РОДОПИ И РИЛА, СЪЗДАДЕН
ПРЕЗ 1974 г.

В СТАЦИОНАР ГОВЕДАРЦИ
АНАЛИЗ НА НИВО ПРОИЗХОДИ

•

Преживяване на произходи от обикновен смърч
Опитът от 1974 г. е фокусиран върху Рило-Родопския масив, където се намират най-

големите популации на Picea abies (L.) Karst. у нас. Броят на засадените в него индивиди от
всеки тестван произход и фамилия в редица случаи е по-голям в сравнение с експеримента
от 1977 г. В него участват общо 10 произходи – 7 от Родопите и 3 от Рила.
Средното преживяване за целия опит към 2013 година е 79%, което е с 14% по-добро от
средното преживяване на опита от 1977 г. Коефициентът на вариация е нисък – 7,5%. Найдобре по този показател са три произходи от средата на родопския масив: Централни Родопи
1400 m н.в. , 1200 m н.в. и 1600 m н.в. Към тях може да се добави и Рила Гвардейска поляна
1650 m н.в. Разгледано по планински масиви при Централни Родопи е 79%, а при тези от
Рила 78%. ( Графика 6, Таблица 17 – Приложения)

•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч
Средният диаметър при този опит е 18,2 сm. при много ниски стойности на V% –

4,9%. От направеният Post-Hoc анализ при алфа= 0,05 се вижда, че има статистически
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значима разлика между произходите от Централни Родопи от 1000 m н.в., 1450 m н.в. и
1800 m н.в. и тези от Рила Пущинака, Рила Широка планина и Централни Родопи 1600 m
н.в., като първите три показват по-добър растеж по този показател.
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Графика 6: Преживяване ( %) на произходи от обикновен смърч от опит от 1974 г. в стационар
Говедарци
Малкият брой тествани произходи не позволява сравнение по надморски височини. В този
опит нито един произход не се отличава от останалите и по двата показателя.
Това се вижда и от стойностите на показателя кръгова площ на хектар, които между
отделните произходи не се различават съществено с изключение на два от рилските
произходи, които поради по-слабия си растеж по диаметър са на последните две места. В
този опит в стационар Говедарци по-продуктивни са произходите от Централни Родопи –
Централни 1200 m н.в. и Централни Родопи 1450 m н.в.
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Графика 7: Растеж по диаметър (cm) на произходи от обикновен смърч в стационар Говедарци

•

Растеж по височина на произходи от обикновен смърч
Височините, както и при другите опити са силно изравнени, поради гъстотата на
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засаждане и еднаквата възраст. Измерените височини на средни по диаметър индивиди от
произходите от обикновен смърч при този опит имат x = 15,9 m, с много слабо вариране
между отделните повторения – V%= 4,0 и P% = 2,0.

АНАЛИЗ НА НИВО ФАМИЛИИ

•

Преживяване на фамилии от обикновен смърч
В този опит са тествани 134 фамилии от Родопите и Рила. При повече от половината

фамилии преживяването е много добро над 80% и дори 90%. Средното преживяване за
всички фамилии в опита е 79%, а V% e 16,9%. Централни Родопи 1400 m н.в. прави
впечатление с общо преживяване от 87% и 4 фамилии- №114, 123, 172, 211 с преживяване от
100%.

При повечето изследвани произходи, се наблюдават значително повече фамилии с

добро преживяване, отколкото с лошо. Изключение правят тези от Рила Пущинака, където
фамилиите с преживяване над средното за опита са по-малко от половината тествани от този
произход, както и тези от Централни Родопи 1500 m н.в., където половината се представят
под средното за опита.

•

Растеж по диаметър на фамилии от обикновен смърч
Подходящи за изследване са само 44 фамилии , при които показателят на точност е

под 5%. Следва да се отбележи, че при тях коефициентът на вариране при отделните
фамилии е с ниски или средни стойности, а средният диаметър за тези 44 потомства е 19,2
cm. От получените резултати от Post-Hoc теста може да се заключи, че фамилии № 10 от
Централни Родопи 1500 m н.в. и и № 28 от Централни Родопи 1450 m н.в. растат найдобре в условията на опитната площ като и двете показват превъзходство над голяма част от
останалите фамилии.
По отношение на показателя кръгова площ на хектар най-голямо внимание
заслужават няколко фамилии от диапазона 1400 – 1450 m надморска височина, които се
отличават от останалите не само с добър растеж, но и с много добро преживяване това са №
91 от Рила Широка планина 1400 m н.в.; № 153 и 172 от Централни Родопи 1400 m н.в. и
№ 41 от Централни Родопи 1450 m н.в. Голямото вътрепопулационно вариране по растеж по
диаметър си проличава ясно и докато произходът от Рила Широка планина 1400 m н.в. се
16

явява като един от двата най-слабо продуктивни, то фамилия № 91 от същия този произход
Широка планина 1400 m н.в. в

опита в стационар Говедарци е най-продуктивната,

преценено по този показател. (Таблица 21 – Приложения).

В СТАЦИОНАР ЯСЕНКОВО

АНАЛИЗ НА НИВО ПРОИЗХОДИ

•

Преживяване на произходи от обикновен смърч
Включва общо 8 произходи от Централни Родопи и Рила. Средното преживяване за

целия опит е 71 %. Коефициентът на вариация между отделните произходи е 13,8%. Найдобро е преживяването при Централни Родопи 1600 m н.в. и двата рилски произхода, те се
отличават с малко по-добро преживяване от останалите.

Значително по-слабо ( 20 – 30%

спрямо останалите) е преживяването само при произхода от Централни Родопи 1000 m н.в.
Малкият брой изследвани произходи не позволява сравнение между отделните планини и
надморски височини.
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Графика 8: Преживяване ( %) на произходи от обикновен смърч от опит от 1974г. в стационар
Ясенково

•

Растеж по диаметър на произходи обикновен смърч
Растеж по диаметър – ниво популации Общо за опита средният диаметър е 18,7 cm, a

коефициентът на вариация между средните диаметри на отделните произходи е с много
17

ниски стойности – 5,5%. Най-голям е средният диаметър при Централни Родопи 1000 m н.в.,
най-малък е този при Рила Широка планина 1400 m н.в.

При останалите произходи

разликите между средните им диаметри са минимални от 0 до 6 mm и стойностите им са
много близки до средната стойност за целия опит – 18,7 сm. Дисперсионният анализ
потвърди превъзходството на произхода от Централни Родопи 1000 m н.в.

Стойностите на

показателят кръгова площ на хектар са силно изравнени и не се различават съществено от
среднената им стойност – 50,8 m2/ha, по-продуктивни в този опит са Рила Пущинака 1000 m
н.в., Централни Родопи 1600 m н.в. и Централни Родопи 1500 m н.в. ( Графика 9, Таблица
25 – Приложения).
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Графика 9: Растеж по диаметър (cm) на произходи от обикновен смърч от 1974 г. в стационар Ясенково

•

Растеж по височина на произходи от обикновен смърч
Средната височина, получена от височините на средните по диаметър индивиди е 16,5

m, като варирането ( V%= 6,4) е много ниско, а показателят на точност (P%) – 2,6.
АНАЛИЗ НА НИВО ФАМИЛИИ

•

Преживяване на фамилии от обикновен смърч
В този опит са тествани 66 фамилии. Средно преживяването е 70%, степента на

вариране е с високи стойности V%= 23,8%.

Рила Широка планина 1400 m н.в има най-

много фамилии с преживяване не само над средното, но и над 80% това са № 17, 38, 81, 83,
86, 91

следвана от Централни Родопи 1600 m н.в. с фамилии № 6, 32 ,41, 130 и Рила

Пущинака с № 6, 18, 61. Това не е изненада след като на ниво популация същите три
18

произхода имат най-добро преживяване при условията на стационар Ясенково.

При

повечето произходи поне част от потомствата им имат добро преживяване. Единствено при
Централни Родопи 1000 m н.в., нито една фамилия не показва задоволително преживяване. В
същото време в опита от 1977 г., близо половината от фамилиите на произхода от Централни
Родопи 1000 m н.в. имат добро преживяване, т.е фамилии от този произход, тествани в опита
от 1974 г., имат слабо преживяване, но това се отнася за определена семеносна година.
•

Растеж по диаметър на фамилии от обикновен смърч
Само 20 фамилии имат показател на точност под 5 %. Средният диаметър при тях е

18,2 сm, като те имат много ниско вариране помежду си при V% = 5,5. От тази стойност за
средния диаметър по-съществено се различават само най-добре растящата №130 от
Централни Родопи 1600 m н.в. – 20,9 cm, която се отличава и с много добро преживяване от
близо 90% и най-слабо представящите се по този показател фамилии. Дисперсионенният
анализ потвърди статистически значими разлики и съответно в този опит фамилия №130 от
Централни Родопи 1600 m н.в. превъзхожда останалите, тя е и най-продуктивна с 74,6 m2/ha,
при широко вариране на този показател между отделните фамилии и средна стойност от 46,8
m2/ha. ( Графика 10, Таблица 28 – Приложения).
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Графика 10: Растеж по диаметър (cm) на фамилии от обикновен смърч от опит от 1974 г. в
стационар Ясенково.
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ОПИТ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОДИ ОТ ОБИКНОВЕН СМЪРЧ
СЪЗДАДЕНИ ПРЕЗ 1974 и 1978 г.
В СТАЦИОНАР ГОВЕДАРЦИ
•

Преживяване на произходи от обикновен смърч
Участват 20 произходи от ареала на вида в Европа. Средното преживяване е 68 %.

Варирането по този показател преценено чрез V% е със средни стойности от 16 %. Найдобро преживяване имат два български произхода – Чепеларе Проглед 1200 m.н.в. и Банско
1200 m.н.в., на трето място по този показател е немският – Westerhof 98a. Само три
произхода Румъния – Maramures Borsa, Словакия – Liptovsky Hradok и Швеция – Kroneberg
видимо изостават от останалите по този показател.
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Графика 11: Преживяване (%) на европейски произходи от обикновен смърч в стационар Говедарци
•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч
Средният диаметър е 18,8 сm. Варирането между средните диаметри на отделните

произходи е много ниско V%= 4. Внимание трябва да се обърне на словашкия произход от
Hasovka Vitanova 750 m н.в., който показва, както много добър растеж по диаметър, така и
добро преживяване. Най-слаб, но все пак само с около 1 cm под средното е растежът при три
от беларуските. На този етап може да се заключи, че неподходящи за

условията на

стационар Говедарци са единствено северните произходи от Швеция и Беларус.
Стойностите на показателя кръгова площ на хектар не се различават много между
отделните произходи като средната стойност при тях е 36,9 m2/ha. Най-продуктивни са
българският произход от Тереклийца 1450 m н.в. и немският от Westerhof 98a, със сходни
20

стойности са българския произход – Банско 1200 m н.в., словашкия – Hasovka Vitanova, както
и еталоният полски произход – Istebna. Най-слабо продуктивен за условията на стационар
Говедарци е произходът от Швеция.
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Графика 12: Растеж по диаметър (cm) на европейски произходи от обикновен смърч в стационар
Говедарци

•

Растеж по височина на произходи от обикновен смърч
Средната височина е 15,8 m, а вариационният коефициент има ниска стойност от 6,6

%, при P% = 3,8%. Този показател е силно изравнен в опитната площ, тъй като средната
височина в другия опит, създаден също през 1974 г., в Говедарци е 15,9 m.

В СТАЦИОНАР ЯСЕНКОВО

ОПИТ ОТ 1974 Г.

•

Преживяване на произходи от обикновен смърч
От общо 15 произхода четири (Беларус Гомелска – 3, Беларус - Брестка – 4, Беларус

– Могилевска – 5, Швеция - Kroneberg) нямат нито едно оцеляло дърво, а тази от Минска
област - Беларус има преживяване от 6% със само 2 дървета. Изчислено въз основа само на
произходите при които има оцелели дървета, преживяването е 32%, a коефициентът на
вариация е с много високи стойности – 46,8%.
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Графика 13: Преживяване на европейски произходи от обикновен смърч от опит създаден
през 1974 г. в стационар Ясенково
Значително по-добре от останалите се представят един словашки и два полски
произходи, като при

Словакия – Hasovka Vitanova и Полша – Rycerka то е 50%, а при

Полша – Istebna е 47 %. Както се вижда произходите от Беларус и Швеция и в този опит
подобно на опита в стационар Говедарци показват липса на адаптиране към местните
условия.

•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч
При първоначалния анализ на диаметрите, нито един произход няма показател на

точност под 5 %. След редуциране на максималната и минимална стойност, P% отговори на
изискването да бъде под 5% само при четири от тях. Средният диаметър за тези четири
произходи е 22,1 cm, а варирането между тях е много ниско V%= 6,7. Четирите произходи
имат добър растеж по диаметър и ниско до средно вариране по този показател. Най- добър
растеж има немската от Westerhof 78а. Трябва да се обърне внимание и на тази от
Словакия – Hasovka Vitanova, защото това е произход, която при нетипичен екологичен фон
и общо слабо преживяване на целия опит, показва най-добро преживяване и в същото време
има и сравнително добър растеж по диаметър, а по-високите стойности на коефициента на
вариация при него осмислят последваща селекция.

Средно за тези четири произходи

кръговата площ на хектар е 38,9 m2/ha, като по-добре се представят словашкият – Hasovka
Vitanova и немският – Westerhof 78а.
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ОПИТ ОТ 1978 Г.
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Графика 14: Преживяване (%) на европейски произходи от обикновен смърч от опита от 1978 г.
в стационар Ясенково.

•

Преживяване на произходи от обикновен смърч
Преживяването е слабо и не се различава от това при опита от 1974 г. – 33%.

Варирането между отделните произходи (V%) е високо – 20,1%. Отново полския произход
от Istebna ( 40%) показва добро преживяване в сравнение с останалите, а най-добре се
представя Германия – Westerhof 78a ( 50%). Словашката от Hasovka Vitanova, която се
очертава една от най- обещаващите в двата опита показва преживяване колкото средното за
опита.

•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч
Средният диаметър за целият опит е 18,7 cm, V% = 7,3%. Най-добре се представят

Германия – Westerhof 98а и Словакия – Liptovsky Hradok, както и двата румънски произхода
от Maramures Borsa и Suceava Falcau. Статистически значими разлики има само между найсилно и най-слабо растящите.

В този опит произходите

Istebna ( Istebna има добро

преживяване и в опита в стационар Ясенково от 1974 г., както и в този в Говедарци) и
Германия – Westerhof 78a ( Westerhof 78a показва добър растеж по диаметър в опита от 1974
г. в стационар Ясенково)
При много слаба продуктивност общо за опита – 24,5 m2/ha, по-продуктивни от
останалите са немският произход от Westerhof 78а и полският от Istebna. Това показва, че
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тези два централноевропейски произхода имат по-голяма екологична пластичност от другите
изследвани в двата опита.
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Графика 15: Растеж по диаметър (cm) на европейски произходи от обикновен смърч от опит през
1978 г. в стационар Ясенково

•

Растеж по височина на произходи от обикновен смърч
Средната височина е 17,6 m при вариационен коефицент V% = 11,7%, но тя е само

ориентировъчна за конкретния опит, поради по-високата стойност за P% = 5,8%

ОПИТ С БЯЛ БОР (PINUS SYLVESTRIS L.)
В СТАЦИОНАР ГОВЕДАРЦИ

Провиненчният опит с бял бор в стационар Говедарци е създаден през 1973- 74 г. В
него участват 29 представителни за вида български произходи от Рила, Централни и Западни
Родопи и Пирин, както и един от Румъния.

•

Преживяване на произходи от бял бор
Включва произходи от България – Западни и Централни Родопи, Рила, Пирин и един

от Румъния. Поради разположението им в опитната площ сред тези повторения няма
пострадали при бурята, като средното преживяване е значително по-слабо – 68%, а
стойностите на този показател между отделните произходи не са така приближени и V% е
със средни стойности – 18,0 %. Въпреки това два произхода Беслет 1250 m н.в ( Западни
Родопи) и Банско 1500 m н.в (Пирин) показват много добро преживяване сходно с това на
24

прорежданата част от опита – 85 %. В същото време местният произход от Говедарци 1200
m н.в. има преживявне под средното за опита. Надморската височина и произходът по
планински масиви не оказва еднозначно влияние. (Tаблица 42 – Приложения)
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Графика 17: Преживяване (%) на непрореждани произходи от а бял бор от опит създаден през
1974 г. в стационар Говедарци

•

Растеж по диаметър на произходи от бял бор
При непрорежданите произходи средният диаметър е 22,5 сm, а варирането е много

ниско V%= 5,0. Най-добър растеж имат произходите от Сандански – 24, 5 сm, Селище 1500
m н.в. – 24 сm и Юндола 1400 m н.в. – 23, 8 сm. Местният произход от Говедарци се оказа
слаб освен по преживяване, но и по-растеж по диаметър. Този от Сандански 1300 m н.в. се
очертава като ценнен произход, който е с добър растеж по диаметър, но също така има и
добро преживяване. Дори без отглеждане Сандански 1300 m н.в., Селище 1500 m н.в.,
Юндола 1400 m н.в. се оказват по-добри от други при които е имало отгледни мероприятия.
Надморската височина, както и произходът по планини не оказва влияние. По кръгова площ
на хектар значително по-добре от останалите се представят пиринските произходи като найголяма продуктивност има този от Сандански 1300 m н.в. следван от Банско 1500 m н.в. С
по-добра продуктивност от повечето произходи е и Беслет 1250 m н.в. ( Графика 19, Таблица
46 – Приложения)
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Графика 19: Растеж по диаметър ( cm) на непрореждани произходи от Бял бор от опит
създаден през 1974 г. в стационар Говедарци.

•

Растеж по височина на произходи от бял бор
Общата височина за целия опит е 19,1 m, при нисък вариационен коефициент – 12%

и P% – 2,5. Средната височина на непрорежданите произходи е 20,3 m, а на прорежданите –
18,8 m като и в двата случая вариационният коефициент (V%) е с ниски стойности, а P% е
съответно 3,5% и 3,0%.
Разликата между височините на прорежданите и непрорежданите произходи е 1,5 m.
и двустранният

т-тест при алфа = 0,05 ( df = 20, t-stat = 1,57, p = 0,13) показа, че тя не е

статистически значима.

В СТАЦИОНАР ЯСЕНКОВО
•

Преживяване на произходи от бял бор
В този експеримент участват общо 15 произхода, 12 от България и 3 от Румъния . При

непрорежданите преживяването е по-слабо – 51%, а варирането по-ниско отколкото при
прорежданите – V%= 22,2. Едни и същи произходи, когато не са прореждани запазват в
повечето случаи сходна подредба по ранг. Най-добре се представя този от Мальовица 1700 m
н.в., следван непосредствено от Банско 1500 m н.в. и тази от Селище 1500 m н.в., а
Бъндерица 1900 m н.в. е на четвърта позиция. По различното при непрорежданите е, че дори
най-добре развиващите се по този показател не показват стойности много по-различни от
средното за тази част от опита. Надморската височина и произхода по планини не оказват
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влияние. При Девин 1400 m н.в., Говедарци 1200 m н.в., Боровец 1300 m н.в. и Румъния-2
прореждането не е оказало влияние върху преживяването им.

•

Растеж по диаметър на произходи от бял бор
При непрорежданите средният диаметър за частта

от опита, където не е било

направено прореждане е 21,3 сm, при много ниски стойности на коефициента на вариация
между средните диаметри на отделните произходи (V%) = 3,7%. Най-добър растеж имат
произходите от Румъния-3 –22,3 cm, Сандански – 22,3 сm и Беслет – 22, 2 сm. Разгледани по
отделни планини средните са силно изравнени, сходно е положението при отделните
надморски височини. Най-продуктивни са Селище 1500 m н.в. и пиринските произходи от
Сандански 1300 m н.в. и Банско 1500 m н.в.
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Графика 21: Растеж по диаметър ( cm) на непрореждани произходи от бял бор в стационар
Ясенково
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6. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОВИНЕНЧНИТЕ ОПИТИ С
PICEA ABIES (L.) KARST И PINUS SYLVESTRIS L. В
СТАЦИОНАРИ ГОВЕДАРЦИ И ЯСЕНКОВО
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОВИНЕНЧНИ ОПИТИ С
БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОДИ НА ОБИКНОВЕН СМЪРЧ, СЪЗДАДЕНИ
ПРЕЗ 1977 И 1978 Г.

•

Преживяване на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци и
Ясенково
Обикновеният смърч в стационар Ясенково е с малко по-добро преживяване, това на

пръв поглед странно явление, може да се обясни с процесите наблюдавани в опити с черен
бор, където по-сухите условия спомагат за по-добра студоустойчивост. при този вид.
Варирането на преживяването на произходите в стационар Говедарци преценено
посредством коефициента на вариация е 13 %, докато при същите произходи в стационар
Ясенково той е 9%.
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Графика 22: Преживяване (%) на произходите от обикновен смърч от опита от 1977 – 78 г в
стационарите Говедарци и Ясенково.
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•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци
и Ясенково

Средно за опитите растежът по диаметър е с близки стойности на двете места, като
малко по-добре се представя Говедарци със среден диаметър общо за произходите 17,4 сm и
V% = 5,5%, докато в Ясенково той е 16,9 сm, а вариационният коефициент между отделните
произходи е 4,7%. Със стойности близки до средните за двата опита по растеж по диаметър
се представя произходът от Пирин 1700 m н.в. като се има предвид, че този произход има и
добро преживяване в двата стационара. Добре се представят и Централни Родопи 1600 m н.в.
и Централни Родопи 1000 m н.в. Произходът от Пирин 1700 m н.в. е сред най-продуктивните
произходи и при двата екологични фона преценено посредством кръговата площ на хектар и
се очертава като един от произходите заслужаващи по-подробно проучване.
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Графика 23: Средни диаметри (cm) на произходите от обикновен смърч от 1977 – 78 г. в
стационарите Говедарци и Ясенково.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОВИНЕНЧНИ ОПИТИ С
БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОДИ НА ОБИКНОВЕН СМЪРЧ, СЪЗДАДЕНИ
ПРЕЗ 1974 Г.
•

Преживяване на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци и
Ясенково
Сравнението е между осемте произходи, които са тествани и в двете опитни площи. В

стационар Говедарци 80%, докато в стационар Ясенково то е 71%. Средното преживяване е
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много добро и при двата опита. В стационар Говедарци стойностите между отделните
произходи са близки една до друга V%= 6,5, докато в стационар Ясенково някои започват
значително да изостават и V% e 13, 9%. При този от Рила Широка планина 1400 m н.в.
преживяването е еднакво при двата екологични фона и заедно с Централни Родопи 1600 m
н.в. показват добро преживяване и в двата стационара.
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Графика 24: Сравнение на преживяването (%) на произходи от обикновен смърч от опит
създаден през 1974 г.в стационарите Говдарци и Ясенково.

•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци
и Ясенково
Среднитe диаметри при двата опита са с изравнени стойности в стационар Говедарци

е 18,1 cm, а в стационар Ясенково – 18,7 cm. Варирането между отделните произходи е
много ниско и също изравнено за двата стационара в Говедарци V% е 4,4 %, в Ясенково е
около 6%. При сравняване на двата опита класирането по ранговете се запазва при повечето
произходи и при двата екологични фона.

По отношение на продуктивността в стационар

Говедарци са по-продуктивни произходите от Централни Родопи от 1200 – 1400 m н.в.,
докато в Ясенково тези от Централни Родопи 1000 m н.в. и 1600 m н.в.

•

Растеж по височина на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци
и Ясенково
При височините разликата също не е голяма, тя е малко над половин метър и отново е

по-голяма в стационар Ясенково – 16,5 m, докато

в стационар Говедарци е 15,9 m.

Коефициентът на вариране в Говедарци е 4%, докато в Ясенково е с малко по-големи
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стойности V%= 6,4%. Съответно и в двата стационара стойностите при растежа по височина
са до голяма степен изравнени.
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Графика 25: Сравнение на растеж по диаметър (cm) на произходи от обикновен смърч от
опит създаден през 1974 г. в стационарите Говедарци и Ясенково.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОВИНЕНЧНИ ОПИТИ С
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОДИ НА ОБИКНОВЕН СМЪРЧ,
СЪЗДАДЕНИ ПРЕЗ 1974 – 1978 Г.
•

Преживяване на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци и
Ясенково
Преживяване на произходите Преживяването в стационар Ясенково е много по-слабо

само 33%, докато в стационар Говедарци е 68%. Стойността в Ясенково за коефициента на
вариране между отделните произходи е 21,3 %, в Говедарци стойностите на този показател
са по-приближени и V% е 13,4 %. Най-непригоден за условията в България е произходът от
Kroneberg – Швеция. Докато произходът от Rycerka се представя слабо, то този от Istebna се
очертава като най-добър, заемайки втори ранг и в двата стационара. Внимание заслужава и
Германия – Westerhof 78 a+b.

•

Растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч в стационарите Говедарци
и Ясенково
Растеж по диаметър Средният диаметър в стационар Ясенково е 18,6 cm, докато в
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стационар Говедарци той е 18,8 сm, тази разлика е минимална като стойност, но трябва да се
има предвид, че измерването в стационар Ясенково е при екологични условия нетипични за
Picea abies (L) Karst.
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Графика 26: Сравнение на преживяване (%) на европейски произходи от обикновен смърч в
стационарите Говедарци и Ясенково.
Следните европейски произходи: Румъния – Maramures Borsa, Словакия – Liptovsky
Hradok, Германия – Westerhof 98a растат добре по диаметър и при двата екологични фона.
При показателя кръгова площ на хектар със сравнително добра продуктивност и в двата
стационара има еталонният произход от Istebna. Всички от изследваните произходи са попродуктивни в условията на стационар Говедарци, докато в условията на стационар
Ясенково изостават по този показател. ( Таблица 61 – Приложения)
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Графика 27: Сравнение на средни диаметри ( cm) на европейски произходи на обикновен смърч в
стационарите Говедарци и Ясенково.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОВИНЕНЧНИ ОПИТИ С
ПРОИЗХОДИ НА БЯЛ БОР
•

Преживяване на произходи от бял бор в стационарите Говедарци и Ясенково
Преживяване При сравнението бяха включени 12 произходи, които участват в

опитите и в двата стационара, всички те попадат в повторения, където не са правени
прореждания. Средното преживяване в стационар Говедарци е 70%, докато в стационар
Ясенково е 56%. Вниманието привличат пиринските произходи при които преживяването е
добро и в двата стационара. Най- слабо е то при популацията от Говедарци 1200 m н.в, която
заема последните места и в двата опита. Разликите в преживяването на отделните произходи
са големи и произходите имат по-добро преживяване в условията типични за вида в
стационар Говедарци.
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Графика 28: Сравнение по преживяване (%) на произходи на бял бор в стационарите Говедарци
и Ясенково.

•

Растеж по диаметър на произходи от бял бор в стационарите Говедарци и
Ясенково
Растеж по диаметър Средните диаметри при двата опита са с близки стойности – 22,5

cm в стационар Говедарци и 21,2 cm в стационар Ясенково, а коефициентът на вариация
между отделните произходи и в двата опита е с много ниски стойности.

Произходите от

Сандански 1300 m н.в., Банско 1500 m н.в. и Беслет 1250 m н.в. са най-продуктивните
произходи и при двата екологични фона, което ги прави ценни не само в екологично
отношение, но и в икономическо за нуждите на горското стопанство. Високата адаптивна
способност вероятно се дължи на спецификата на климата в тази част на планината, която се
33

отличава с по-малко валежи през вегетационния период и повече през есенно-зимния, за
разлика от другите ни планини, в които се срещат тези видове. ( Графика 29, Таблица 63 –
Приложения).
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Графика 29: Сравнение на средни диаметри (cm) на произходи на бял бор в стационарите
Говедарци и Ясенково.

7. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИ ИЗМЕРВАНИЯ
В тази част е направено сравнение между последните измервания (2013 г. и 2014 г.) и
предходни измервания на други автори. Целта е да се установи какви тенденции се
проявяват по отношение на показателите преживяване и растеж по диаметър в по-зряла
възраст и как те се променят през годините.

ОПИТ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОДИ ОТ ОБИКНОВЕН СМЪРЧ ОТ
1974Г.
За сравнение е използвано измерване от 2003 г. направено от Даков (2004) в
стационар Говедарци.

•

Сравнение по преживяване на произходи от обикновен смърч
Към 2013 г. изследваните дървета са на възраст 42 г., а общото преживяване е 67,5 %,

което е с 13,3 % по-ниско в сравнение с 2003 г., когато е било 80,8 %. Коефициентът на
вариация за двата изследвани периода остава непроменен – 15% за 2003 г. и 16% за 2013 г.
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Графика 30: Сравнение по преживяване (%) на европейски произходи на обикновен смърч в
стационар Говедарци

•

Сравнение по растеж по диаметър на произходи от обикновен смърч
Растеж по диаметър на произходи от европейски находища на обикновен смърч в

стационар Говедарци. Средният диаметър през 2003 г. е 14 cm, a през 2013 г. е средно 18,8
cm. Стойностите през 2013 г. са по осреднени, което се вижда от коефициента на вариация
( V%) между произходите за 2003 г. е 5,6 %, а през 2013 г. е 4,0%.

При произходите от

Румъния – Maramures Borsa, Словакия – Liptovsky Hradok, Швеция – Kroneberg голямата
разлика в средните диаметри за този 10 годишен период най-вероятно се дължи на
отмирането на изоставащите по диаметър индивиди. ( Графика 31, Таблица 65 –
Приложения).
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Графика 31: Сравнение на средни диаметри (cm) на европейски произходи на обикновен смърч в
стационар Говедарци.
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ОПИТ С ПРОИЗХОДИ ОТ БЯЛ БОР
В СТАЦИОНАР ГОВЕДАРЦИ
•

Сравнение по преживяване на произходи от бял бор
Преживяване на произходи от бял бор в стационар Говедарци. За опитът с бял бор са

налични данни за 12 български произходи, от две предходни измервания ( Alexandrov, 1995)
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Графика 32: Сравнение на преживяване (%) на произходи на с бял бор в стационар Говедарци.
Средното преживяване през трите изследвани периода е за 1984 г. - 79% , за 1994 г. 77% и за 2013 г. 70%. През отделните години преценено по коефициента на вариация то
варира слабо между отделните произходи и е по-скоро със средни стойности, като за 1984 г.
е 14,2 %,

за 1994 г – 12,6% , а през 2013 г. – 15,5%. Повечето произходи запазват

тенденциите по този показател, освен при по-крайни и резки проявления на условията на
средата.
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Графика 33: Сравнение на средни диаметри (cm) на произходи на бял бор в стационар Говедарци.
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•

Сравнение по растеж по диаметър на произходи от бял бор
Растеж по диаметър на произходи от бял бор в стационар Говедарци Ясно се вижда

забавяне на растежа с нарастване на възрастта на насаждението, като прираста

за

последните 20 години е сходен с този на 10 годишния период преди него. Има намаляване на
стойностите на коефицента на вариация (между средните диаметри на отделните произходи)
за трите периода, като от средни за 1984 г. –13 %, стават ниски 1994 г. – 7,4 % и много
ниски 2013 г. – 5,2 %. Всички изследвани произходи показват сходен прираст.( Графика 33,
Таблица 67 – Приложения).

В СТАЦИОНАР ЯСЕНКОВО
•

Сравнение по преживяване на произходи от бял бор
Преживяване на произходите от бял бор в стационар Ясенково. Средното

преживяване за отделните години е както следва:

1984 г. – 82%, 1994 г. – 77%, 2014 г. –

56%, а варирането меджу отделните произходи през тези години е с ниски стойности, които
не са се променили: 1984 г. – 11,7%, 1994 г. – 12,2%, 2014 г. – 12,4 %. Докато през първите
два изследвани периода не се виждат съществени разлики в преживяването, нито по
отношение на абсолютните стойности, нито по подредбата по рангове, то между 1994 г. и
2014 г. са загинали между 13 и 29 % от индивидите при отделните произходи, което найвероятно се дължи на сухите години след 1993 г. Те са повлияли най-слабо на Девин 1400 m
н.в, който и за трите периода има най-слабо преживяване, което означава, че при него още в
млада възраст са загинали по-слабите индивиди, а останалите живи показват добра
сухоустойчивост. ( Графика 34, Таблица 68 – Приложения).
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Графика
34: Сравнение на преживяване (%) на произходи на бял бор в стационар Ясенково.
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•

Сравнение по растеж по диаметър на произходи от бял бор
Растеж по диаметър на произходи от бял бор в стационар Ясенково Забелязва се

слабо намаляване на стойностите на коефицента на вариация за трите периода като и за
трите той е с много ниски стойности. За 1984 г. – 6,3 %, за 1994 г. – 4,0 % и 2014 г. – 3,8 %.
В заключение може да се каже, че единствено при Селище 1500 m н.в., Банско 1500 m н.в. и
Бъндерица 1900 m н.в. се забелязва тенденция към изоставане по растеж по диаметър, при
останалите произходи той се запазва непроменен или се подобрява за този 30 годишен
период. ( Графика 35, Таблица 69 – Приложения)
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Графика
35: Сравнение на средни диаметри (cm) на произходи на бял бор в стационар Ясенково.
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8. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Изводи:
Създадените провиненчни опити в стационар Говедарци и стационар Ясенково върху
обща площ 21,5 ha, включващи най-значимите смърчови произходи от България, както и
някои от Румъния, Беларус, Словакия, Полша, Германия, Дания и Швеция са сигурен способ
за ex situ съхраняване на най-ценния генетичен фонд от Picea abies (L.) Karst. в Европа.
Провиненчните и потомствени опити от Picea abies (L.) Karst. обхващат 33 произхода
от Родопите, Рила, Пирин, Стара планина, Витоша, Осогово и 17 от Европа, с общо 15,629
индивиди.
Провиненчните опити от Pinus sylvestris L. обхващат 29 произхода от Родопите, Рила,
Пирин и три от Румъния с общо 7,054 индивиди.
При опитите с български произходи от Picea abies (L.) Karst. и Pinus sylvestris L. се
установи

голяма

вътрепопулационна

и

сравнително

малка

междупопулационна

вариабилност по преживяване и растеж по диаметър, което позволява селекция по тези
признаци в популациите.
Повечето тествани произходи от Picea abies (L.) Karst. и Pinus sylvestris L. Запазват
определена тенденция относно преживяване и растеж по диаметър за период от най-малко 10
години при обикновения смърч и 30г. при белия бор, поради което е възможно
прогнозирането още в млада възраст.
Смърчовите произходи от Средна Стара планина, Пирин и Осогово, създадени през
1977 г. проявяват по-добро преживяване от тези на Централни Родопи, което показва, че
малките и маргинални популации не трябва да се пренебрегват.
Централноевропейските произходи от Picea abies (L.) Karst.: Westerhof – Германия,
Istebna – Полша и Hasovka Vitanova – Словакия притежават по-добро приспособяване към
условията на двата стационара, т.е. те имат по-голяма екологична пластичност от другите
произходи, изследвани в двата опита. Най-неприспособени и неподходящи за условията у
нас са произходите от Kroneberg – Швеция и от Беларус.
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Препоръки:
Запазването на провиненчните и потомствените опити в стационарите Говедарци и
Ясенково налагат спешно провеждане на селекционни сечи за създаване на условия за
растежен простор. Освен това е необходимо възстановяване на оградните съоръжения и
охрана.
Дигитализирани Схема на опитите да се предоставят на Изпълнителна агенция по
горите, регионалните дирекции по горите в София и Шумен, както и на горските
семеконтролни станции в София и Пловдив.
Перспективни произходи и фамилии въз основа на тяхното преживяване и растеж по
диаметър, които могат да бъдат препоръчани са:

•

Смърчови произходи от Пирин 1700 m н.в., Централни Родопи – Тереклийца 1450 m
н.в.

•

Смърчови фамилии № 13 – Осогово 1700 m н.в., № 6 и № 21 – Западна Стара
планина 1600 m н.в., № 3 – Пирин 1700 m н.в. и № 3 – Централни Родопи 1000 m н.в.

•

Централноевропейски произходи на Picea abies (L.) Karst. от Westerhof 98a –
Германия, , Hasovka Vitanova – Словакия и Istebna – Полша.

•

Бял боровите произходи от – Сандански 1300 m н.в. и Банско 1500 m н.в. (Пирин),
Беслет 1250 m н.в.,Елешница 1300 m н.в. и Велинград 1100 m н.в. и 1250 m н.в.
(Западни Родопи), Момчиловци 1300 m н.в. (Централни Родопи).
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10. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА
Приносите на дисертацията включват:
Осъвременяване на схемите на създадените провиненчни и потомствени опити в
стационарите Говедарци и Ясенково и тяхното дигитализиране.
Установени са преживяването и растежа по диаметър на всички произходи и потомства от
Picea abies (L.) Karst. и Pinus sylvestris L. В експерименталните култури.
Определено е на варирането на двата показателя при отделните произходи и потомства с
оглед възможностите за осъществяване на селекция.
Определени са най-перспективни произходи и потомства при Picea abies (L.) Karst. и Pinus
sylvestris L.
Установена е възможността за прогнозиране на растежа на произходите от обикновен смърч
и бял бор.
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„ Ex situ conservation of forest genetic resources in Jasenkovo and
Govedartsi experimental stations“
Elena Nedkova

Summary
The study is based on provenance and half-sib trials of Picea abies (L) Karst. and Pinus
sylvestris L. situated in Bulgaria. One experimental plantation being located within the natural
range of Norway spruce near Govedartsi village in southwest Bulgaria at 1250 m a.s.l. and the
other outside its natural range near the village of Jasenkovo in north-east Bulgaria at 450 m.a.s.l.
The provenance trials were created in the 1970s and are over 40 years old which allows us to gain
better understanding of the adaptability of the species and provenances tested there. The
provenance and half-sib tests include 50 Norway spruce provenances from Bulgaria (Rhodopes,
Rila, Pirin, Stara planina, Vitosha and Osogovo mountains), Romania, Slovakia, Poland, Belarus,
Germany, Denmark and Sweden. The provenance trials with Scots pine include 32 provenances of
which 29 from Bulgaria (Rhodopes, Rila and Pirin mountain) and three from Romania.
The aim is to make an assessment of the provenances and half-sibs based on survival and
diameter growth, measure their adaptability and the possibility of ex situ conservation of their
genetic resources in the experimental stations near Govedartsi and Jasenkovo.
All provenances and half-sibs show high within-population variation and low interpopulation variability for survival and diameter growth.
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