
ГОРСКИ КУЛТУРИ — ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
КАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА И ИНСТРУМЕНТ ПОДПОМАГАЩ 
ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

Хабилитационна разширена справка за научните приноси

 1. Въведение 

От публикуваните данни от страна на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ, 

2018) може да се направи извод, че годишният добив на дървесина от българските гори 

(над 8 млн. m3) все още не достига изчисления годишен прираст (около 14 млн. m3). 

Добивът на дървесина в страната обаче е с тенденция за нарастване, докато създаването 

и използването на горските култури като източник на дървесина имат обратна 

тенденция към намаляване. В настоящия момент не е възможно да се изготви 

обоснована прогноза относно това, дали е възможно и кога ще се достигне изравняване 

на годишното ползване на дървесина от българските гори с техния прираст. Но, 

същевременно, все по-ясно е, че нарастващото потребление на дървесина в световен 

мащаб, включително и у нас, не може да бъде задоволявано единствено от дърводобив в 

естествени гори. Създаването на горски култури е основна алтернатива, на която 

горскостопанският отрасъл в България разчита във все по-малка степен, въпреки 

натрупания огромен опит в залесяването както с местни, така и с неместни дървесни 

видове. Промени в отношението към интензивната част от лесовъдството — горските 

култури са от съществено значение и са крайно необходими.

Резултатите от залесителната дейност в различни периоди от време и в различни 

райони на страната са представени в редица научни монографии, хабилитационни 

трудове, дисертации и публикации (Захариев и др., 1977, Даков и др.,1980; Кумчев, 

1981; Кънев, 1982; Захариев и др., 1983; Костов, 1986; Попов, 1991; Въчовски и 

Димитров, 2003; Георгиева, 2009; Милев и Илиев, 2003; Милев и др. 2015, Янгьозов, 

2013). Към натрупаните опит и знания в продължение на десетилетия изследователи и 

служители от НСЗ, “Горска генетика, физиология и култури” при Институт за гората-

БАН, добавят нова, полезна научна и приложна информация, извлечена от 

разработването на голям брой научни и научно-приложни задачи. Създават се и се 

изследват географски култури и потомствени опити от стопански значими дървесни 

видове като обикновен бук (Fagus sylvatica L.) (Ботев, 1984; Alexandrov et al., 2006), 

източен бук (Fagus orientalis Lipsky) (Ботев, 1988) бял бор (Pinus silvestris L.) (Костов и 
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др., 1986; Alexandrov, 1995; Недкова, 2018), летен дъб (Quercus robur L. s. l.) (Костов, 

1983), смърч (Picea abies (L.) Karst.) (Александров, 1983; Недкова, 2018), дугласка 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) (Попов, 1990; Popov, 2014). Създават се и 

екологични дендрариуми с голям брой местни и интродуцирани дървесни и храстови 

видове (Патронов и др., 1999, 2000; Патронов, 2017). Тук следва да се отблежи, че 

същаствуващата литература по въпроса е твърде обширна. Посоченото има за цел да 

представи комплексния характер на изследванията и техния априори 

мултидисциплинарен характер. 

Aнализ на значението на интензивните горски култури за опазване на 

биологичното разнообразие показа, че интензивните насаждения от бързо растящи 

горски дървесни видове имат непряк ценен принос за опазването на защитените горски 

територии и намаляват натиска върху горските екосистеми като цяло. Чрез прилагане 

на специфични дейности за успешно плантационно горско стопанство като: избор на 

подходящи видове и клонове, залесяване със селекциониран посадъчен материал, 

оптимизиране на морфологичните и физиологични условия за съществуването на 

горските дървесни видове преди и по време на засаждане, провеждане на отгледни сечи 

и подобряване на физическата среда на насажденията и тяхната защита от вредители и 

катастрофални събития, можем не само да постигнем статична хармония между 

опазването на горските екосистеми и устойчивото развитие, но и постоянна 

оптимизация на връзката между природата и човешкото общество. Производството на 

голямо количество дървен материал от единица площ в интензивни насаждения ще даде 

възможност за по-ограничено използване на горите в други региони и ще допринесе, в 

дългосрочен план, процесът на увеличаване на защитената горска площ да не се свързва 

с намаляване на количеството на произвеждания дървен материал (Popov,  2006, Попов, 

2007, Попов и др. 2011, Popov et al., 2011, Popov, 2015). 

Характерна особеност на повечето изследвания е тяхната продължителност във 

времето. В Националната комисия по горски семеконтрол са избрани места и 

впоследствие създадени опитни географски култури на територията на: ДГС Костенец, 

1989 г. (Институт за гората, ГСС София), ДГС Лесидрен, 1989 г. (Институт за гората, 

ГСС София), ДГС Кюстендил, 1990 г. (Институт за гората, ГСС София), УОГС 

Петрохан, 1990 г. (ЛТУ), ДГС Клисура, 1990 г. (Институт за гората, ГСС Пловдив), 

ДГС Златоград, 1990 г. (Институт за гората, ГСС Пловдив). Континиумът от избор на 

селекционирани в една или друга степен репродуктивни материали, окачествяването им, 
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създаване на експериментални култури и тяхната оценка продължава от няколко години 

до няколко десетки години. Отделните видове, експериментални култури и произходи 

поради причини от различен характер, не са изследвани в еднаква степен. 

Изследванията, свързани със създаване, поддържане, отглеждане и оценка на 

географски култури, имат комплексен характер. Създадените експериментални площи 

представляват ценни информационни източници, които заслужават целево 

финансиране. Получените реултати осигуряват голямо количество релевантна 

информация в светлината на възможностите за продуциране на качествена дървесина и 

биомаса в съкратени срокове. 

В настоящата справка са представени приносите от: 

1) Интродукция на неместни видове - изследвания върху един от най продуктивните 

иглолистни видове в най възрасттните култури и в две серии от експериментални 

географски култури създадени през пролетта на 1989 година в Държавно горско 

стопанство Костенец (северни склонове на Рила) с двугодишни фиданки от 55 

произхода и през пролетта на 2006 г. и в Държавни горски стопанства Берковица 

(Западна Стара планина) и Борима (Централна Стара планина) с двугодишни 

фиданки от 29 произхода; 

2) Опазване на горски генетични ресурси, земеделски земи и биоразнообразие. 

Тези приноси са отразени в 10 публикации, които са в реферирани от световните бази 

данни за научна информация списания. В някои случаи цялостната картина на 

проучванията не може да бъде разбрана без позоваване на други публикации, които са 

извън вниманието на посочените бази данни. 

2. Основни научни приноси

1) Интродукция на неместни видове

1. Като се има предвид доброто общо състояние на изследваните култури от 

дугласка в различни райони на България (дори в такива с контрастни екологични 

условия), както и тяхната висока продуктивност (често превишаваща тази на местните 

дървесни видове), може да се препоръча увеличаване на дела на залесителната дейност с 

дугласка. При използването на подходящи месторастения и произходи, съчетани с 

правилно избрана технология за създаване и отглеждане, могат да бъдат постигнати 
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високи резултати по отношение на продуктивност, устойчивост и осигуряване на 

естествена защита на уязвими природни територии. Освен като мощен инструмент за 

производство на дървесина, респективно средство за бързо натрупване на въглерод и 

възобновим енергиен източник, горските култури от дугласка могат успешно да 

спомагат за подобряване качеството на ландшафта и нивото на екосистемните услуги, 

предоставяни от горските територии (Попов и др. 2018, публ. № 16). 

2. Създаването на „култури от зелена дугласка за ускорено производство на 

дървесина и биомаса“ може да се възприеме като ефективен „технологичен модул“ в 

горскостопанския сектор, който е и практически изпитан за условията на България. 

Прилагането на подобни модули ще доведе до производство на необходимото 

количество дървесина от по-малка площ, до улавяне на по-големи количества 

въглероден диоксид и подобряване на екосистемните услуги, предоставяни от горските 

територии, като в дългосрочен план може да се очаква и реално намаляване на натиска 

върху естествените гори (Попов и др. 2018, публ. № 16). 

3. Резултати от 20-годишен провиненчен опит в експериментална култура от 

дугласка създадена на 800 м. надморска височина по северните склонове на Рила 

планина в България, след анализ на средния диаметър, диаметър на дърветата от 

основния склоп, средната височина, доминиращата височина, коефициентът на 

стабилност, общия обем на дървостоите, количество висококачествен дървен материал, 

сортиментната структура и оцеляването на дърветата от 55 произхода от дугласка 

дадоха основание да бъдат препоръчани произходи Newhalem № 4 (Seed zone 402), 

Darrington № 7 (Seed zone 403), Parkdale № 19 (Seed zone 661) и Idanha № 29 (Seed zone 

452). Сред препоръчаните произходи са тези с обем на запаса с клони от 296 до 354 м3 

ха-1, среден годишен прираст от 14,8 до 17,7 м3 ха-1 и доминиращи височини до 17,9 м. 

За създаване на устойчиви и продуктивни нови гори се препоръчва доставка на семена 

от крайбрежните райони в щатите Орегон, Вашингтон и Каскадните планини с 

надморска височина до 1200 метра (Popov E. 2014, публ. № 9). Резултатите се 

съгласуват с получените в раннодиагностичните тестове в същата експериментална 

култура, с резултати получени в експерименталните култури със същите произходи 

създадени в ДГС Кюстендил и УОГС Петрохан както и със европейската система от 

експерименти на IUFRO.
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4. Раннодиагностичен тест и сравнителен анализ на 2 годишни фиданки от 29 

произхода от Германия и САЩ от втората серия географски култури от дугласка в 

България, в разсадниците на ДГС Берковица (Западна Стара планина) и ДГС Борима 

(Централна Стара Планина) показа начало на диференциация между произходите по-

ниски загуби и по-добър прираст по височина за фиданките от дугласка в 

експерименталния участък в Берковица в сравнение с този в Борима (Petkova et al. 

2008, публ. № 6). Въз основа на оцеляване и растеж на фиданките от произходите в 

създадените експериментални култури се установява, че преносът на репродуктивни 

материали от Германия с 10 °C  на ЮГ в ДГС Берковица е свързано с пренебрежимо 

малки загуби и добър растеж и се прави препоръка за използване само на произходи от 

вариетета зелена дугласка от САЩ и тествани произходи от Германия (Petkova et al. 

2015, публ. № 11).

5. Установено е голямо разнообразие от законови и подзаконови рамки в цяла 

Европа, за регулиране на неместните дървесни видове (НДВ), интензивността на 

тяхното използване и налаганите ограничения. Те варират от много малко ограничения 

при избора на видовете и площта на насажденията до пълното забраняване на 

неместните дървесни видове в горите. Налице е ясна необходимост от по-координирани 

научнообосновани политики както на местно, така и на международно ниво, за да се 

повишат и използват предимствата на НДВ и да се смекчат потенциалните отрицателни 

ефекти (Pötzelsberger et al., публ. № 4).

2) Опазване на горски генетични ресурси, земеделски земи и биоразнообразие

6. С оглед предоставяне на допълнителна информация за ex situ съхраняване на 

генетични ресурси от дугласка са определени показателите кълняемост, енергия на 

кълнене, почвена поникваемост и дружност на кълнене при 28 произхода от дугласка от 

щатите Орегон, Монтана, Вашингтон, Аризона и Ново Мексико. Особен интерес заслужава 

запазването на добрата способност за покълване на семената на някои произходи след 

сравнително дълъг период (19 – 28 години) на съхранение на семената. Семена от дугласка 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) могат да бъдат съхранявани продължителен 

период от време – 19 до 28 години. Това дава възможност за съхраняване на семена в 

хранилищата на семеконтролните станции. Създаване на резерв и използването му при 

необходимост от извършване на контролирана миграция и създаване на нови гори с този 
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вид. Съществуването на тази възможност е особено важна при настъпване на 

евентуални драстични промени в климата и необходимост от миграция на видовете в т. 

ч. и контролирана (Попов 2020, публ. № 20).

7. Възможността за успешно съхраняване на семената за дълго време дава 

възможност да се преодолее периодичността в семеносенето на дугласката, 

предизвикващо недостиг на семена. Препоръчва се, в обилните семеносни години, които 

са през 3 до 5, да се добиват по-големи количества семена, които да се използват през 

следващите години до следващото обилно семеносене. Добрите резултати при 

изпитването на продължително съхранявани семена дават основание да бъде препоръчан 

за използване метод за прекъсване на принудителния покой: обработка в хладилник (при 

ниска, но положителна температура 1 до 3 °C) на предварително накиснати във вода 

семена с продължителност 35 дни (Попов 2020, публ. № 20).

8. Определени са генетични дистанции и генетични прилики при популации от 

дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) от България и Беларус с помощта на 

случайно амплифицирани полиморфни ДНК-маркери. Установен е висок вътревидов 

полиморфизъм (Chyzhyk et al. 2011, публ. 7).

9. Анализ на историята, състоянието и перспективите за развитие на 

агролесовъдството в България показа наличието на много добри резултати в изграждането 

на агролесовъдски практики, като: защитни горски пояси, горско-селскостопанско 

използване на горски площи, горски пасища (горско-тревни комплекси). Чрез 

присъщата му диверсификация на производството агролесовъдството може да 

допринесе съществено и директно за опазване на земи, хабитати с много косвени 

екологични и социални ползи (Kachova et al. 2018, публ. № 2). Създаването на успешни 

нови гори винаги е свързано с почвите и техните микробиологични свойства. 

Използването на органичните подобрители „сиаптон“ и „Биохумус“, и минерален тор 

„кристалон“ при отглеждането на фиданки шестил Аcer platanoides L. показа 

повишаване на почвената микрофлора и ни дава основание да приемем, че торенето 

следва да възприемаме за толкова необходимо колкото качественото засаждане (Качова 

и др. 2017, публ. № 14).

10. Направеният анализ в защитена зона „Камчийска и Еменска планина“ 

BG0000133 обхващаща най-източния дял на Стара планина на горски местообитания:  

9180*, 91e0*, 91F0, 91h0*, 91g0*, 91м0, 91Z0 и 91s0* показа, че оценката на 

природозащитното състояние на всички горски местообитания, с изключение на 9180*, 
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91s0* и 91Z0 в защитена зона е неблагоприятна-лоша (Хинков и др. 2015, публ. № 10). 

Представена е информация за същността на естествените и антропогенните процеси на 

деградация в тези гори - настъпване на сукцесионни процеси, следствие на интензивни 

сечи, почистване на речни корита, наличие на кариери, пътища, строителство, 

интензивен ловен туризъм, климатични промени и др. Въпреки сравнително 

подходящите природни условия у нас, създаването на горски култури е силно 

ограничено в защитените територии и в зоните от мрежата Натура 2000, която заема 

над 57% от горската площ в страната (НСРГСРБ 2013-2020). Разширяващото се 

сертифициране на управлението на горите по схемите за горска сертификация (напр. по 

Национален FSC стандарт на България - FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) поставя известни 

ограничения при залесяването с неместни видове. Така изборът на екологично 

подходящи и законово допустими за залесяване с неместни видове площи в България се 

стеснява непрекъснато. Това прави интензификацията на производството абсолютно 

необходима. Стари гори, резервати, гори със специално предназначение, зони по 

НАТУРА 2000 са защитени с редица нормативни документи, законови и подзаконови 

актове. Няма обаче по-добра защита от предлагането на дървесен ресурс в удобни за 

ползване райони в близост до населени места и пътна инфраструктура. Добре 

стопанисваните култури разбира се ще осигуряват не само дървесина, но редица други 

недървесни горски продукти както и среда в максимална степен близка до  тази в 

естествените горски екосистеми.
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