
СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ  

в научните публикации на доц.  Eмил Попов  

Приносите в научните публикации на доц. Eмил Попов са отнесени условно към 

следните направления:  

1. Запазване на горски генетични ресурси.  

2. Интродукция на неместни дървесни видове.  

3. Продуктивност в производствени, защитни и експериментални култури. 

4. Географски култури от дугласка-основни резултати: оцеляване, растеж 

продуктивност. Произходи подходящи за залесяване. 

5. Горски култури и защита на природата и земеделски земи. 

6. Възможности за производство на качествена дървесина и биомаса. 

Забележка: При разглеждането на приносите в скоби са указвани номерата на 

публикациите, които съответстват на тези от приложения списък на публикациите.  

1. Направление: Запазване на горски генетични ресурси: 

Посочени са нормативните документи и институции свързани с опазването на 

горските генетични ресурси в България (57). Извършен е анализ на наличните 

генетични ресурси на вечнозеления средиземноморски дъб, естествено разпространен в 

страната пърнар (Quercus coccifera L.) и интродуцирания корков дъб (Quercus suber L.). 

Изтъкната е ролята на пърнара за предотвратяване на ерозионните процеси особено на 

стръмни, сухи и деградирали терени (5). 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 (7).

Направеният анализ в защитени зони „Река Искър“ BG0000613 обхваща долното 

течение на река Искър горски местообитания: 91E0*, 91F0, 91H0*, 91М0 и 91Z0 и  

„Камчийска и Еменска планина“ Bg0000133 обхващаща най-източния дял на Стара планина 

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*, 91s0* и 91Z0 в защитена зона  „Камчийска и Еменска планина“ е неблагоприятна-

лоша (8, 10). Представена е информация за същността на естествените и антропогенните 
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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.

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. Подчертава се 

възможността чрез „обработка в хладилник при 3 – 4 °с на овлажнени чрез накисване 

семена“ да бъде преодолян принудителния семенен покой при продължително съхранявани 

партиди, добивани в пълни семеносни години (20).

На базата на данни за възраст, височина на дърветата и обиколка на стъблото на 

гръдна височина, е характеризиран растежа на едни от най-ценните генетични ресурси в 

България, устояли на много промени,  вековни единични дървета на Quercus robur L., 

Quercues petraea Liebl., Quercus cerris L., Quercus frainetto Ten. и Fagus sylvatica L. 

Потенциалното дълголетие на дървесният вид варира в низходящ ред, както следва: 

обикновен дъб, зимен дъб, цер, обикновен бук и благун. Вековните дървета от 

обикновен дъб и зимен дъб, следвани от цер, обикновен бук и благун са достигнали най-

големите диаметри. Установено е обаче, че буковите дървета на възраст от 150 до 300  

г. са с най-добър растеж по диаметър на гръдна височина, височина и обем на стъблото 

(22). Препоръчва се стари гори от дугласка като тези в ДГС Казанлък и ДГС Рилски 

манастир да бъдат стопанисвани с относително дълъг ротационен период. Местното 

население и горски власти гледат на тях като на защитени зони и се гордеят с тях (60). 

Разпределението на финните, тънки и груби корени на обикновения орех (Juglans 

regia L.) и хибридния NG23 x RA (J. nigra 23x J. regia) анализирано по дълбочина на 

почвения профил на разстояния от 0,30 m и 1,30 м от ствола на дървото в 10-годишна 

експериментална плантация, разкри модел на експоненциално намаляване в 

разпределението на финните корени с увеличаването на дълбочината на почвата. 

Количеството на финните корени на обикновения орех надвишава това за хибридния с 

38,1%. В повърхностния почвен слой (0-15 см) концентрацията на финните корени е два 

пъти по-ниска за хибрида в сравнение с обикновения орех. Резултатите за 
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разпределението на различните коренови фракции могат да бъдат използвани при 

определяне на агролесовъдските системи, включващи тези два генотипа (25).

Анализи, с помощта на екологични климатограми по Валтер и на индекса на 

сушата по де Мартон, показват наличието на екологичен риск за състоянието на 

горската растителност в ниската лесорастителна зона  (36).

Направена е физико-географска характеристика на планините Средна гора, 

Огражден и Малешевска. Установени са 6 находища на девствени гори в планините с 

обща площ 1675,6 хектара. В по-голямата си част те са разположени в най-високите 

труднодостъпни части на планините. Сред запазените девствени гори преобладават 

горите от бук (Fagus silvatica), следвани от горите от зимен дъб (Quercus petraea), 

обикновен  габър (Carpinus betulus) и благун (Quercis frainetto). Като единични дървета 

в състава на буковите формации се срещат и явор (Acer pseudoplatanus), шестил (Acer 

platanoides), офика (Sorbus aucoparia), планински ясен (Fraxinus excelsior). Най-

възрастните гори са на 150 години. Изтъкнато е значението на девствените гори в 

България за опазване на природата в страната в т. ч. и на горския генетичен фонд.  

Посочени са основните заплахи тях (52, 53, 54, 55).

2. Направление: Интродукция на неместни дървесни видове:

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 (4).

Високи растежни показатели са установени както в най-възрастната култура от 

дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) така и в някои насаждения на Pinus 

strobus L., Abies grandis Lindl. и Sequoiadendron giganteum Lindl., което показва, че 

екзотичните дървесни видове от Северна Америка могат успешно да бъдат използвани 

за създаване на промишлени насаждения (21). 

Определени са интродуцираните видове с най-голямо участие в състава на 

българските гори: Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Pseudotsuga menziesii, Cedrus 

spp. Направена е оценка на растежните им възможности, възможностите за 
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стопанисване и създаване на смесени култури с анализ за възможно тяхно въздействие 

върху екосистемите (56).

В най-старата култура от дугласка  в България (97 години) е устанавено че най-

добре расте подрастът в котли с площ от 500 м2 и по-голяма (H> 25 m на възраст от 40 

до 50 години). В съседните борови насаждения подрастът от дугласка също има добър 

темп на растеж (H > 10 m) и е многоброен (над 10000 индивида на ха). Фиданките в по-

малките котли и при склопеност от 0,7–1,0 определено намаляват растежа си, след като 

преминат 10-годишна възраст (28). Оцененият възобновителен потенциал в култури от 

дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда показа 

възобновяване при култури с възраст от 45 до 41 години (26). Приносът има и 

съществено научно приложно значение и показва, че  интензивните култури от един 

успешно интродуциран и натурализиран вид, създадени за ускорено производство на 

качествена дървесина и биомаса, могат да бъдат възобновени и по един напълно 

природно хармонизиран начин.

Предвид продуктивността, капацитета за растеж и общото състояние на 

културите, насажденията от дугласка се дефинират като успешни, а видът перспективен 

за по-широко развъждане главно с цел създаване на интензивни горски култури в 

България. Общият дървесен запас на дървостоите от дугласка е 2 776 208 м3 (377 m3 

ha). Това съответства на 1% от общия дървесен запас на иглолистни гори и на 0,4% от 

дървесния запас на всички гори в  България (33, 45).

3. Направление: Продуктивност в производствени, защитни и експериментални 

култури и перспективи за тях:  

 Наш анализ на продуктивността на култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco) в района на Горна Арда и капацитета им за растеж показа среден 

годишен прираст по обем е 14,5 m3 ha, и нетен запас достигащ до 540 m3 и 646 m3 

съответно на възраст 35 и 41 години. Биометричните показатели характеризиращи 

растежа - среден диаметър и средна височина, се оказаха надвишаващи тези за местния 

бял бор със 131% и 126% (27). 

В най-старата (95 годишна), но неизследвана към момента, култура от обикновен 

дъб (Quercus robur L.) в България са установени параметри на растежа както следва: 

среден диаметър на гръдна височина 29 cm, средна височина 19,5 m, кръгова площ 35,2 

m2/ha и обем 369,9 m3/ha. Стабилността на дървостоя е сравнително висока при все, че 
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насаждението е създадено на място, нетипично за вида (по-бедно и по-сухо). Подрастът 

е разнообразен с преобладаване на дугласка и при липса на лесовъдска намеса видът ще 

бъде сменен със следващото поколение (29).

В култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) създадени върху деградирани напълно 

опустошени, карстови терени в района на Белово бяха оценени въз основа на 

продуктивността и капацитета за растеж на вида. Запасът в пробните площи достига до 

380,6 м3 на възраст 42 и 190,98 м3 на възраст съответно 47 години. Биометричните 

показатели на черния бор, характеризиращи растежа - среден диаметър, кръгова площ и 

запас в едната пробна площ, се оказват надвишаващи тези за съответния възрастов клас 

бонитет. Тези резултати и установеното добро общо състояние на културите са 

показателни за голямата екологична пластичност и адаптивност на вида (32).

В едни от най възрастните чиста и смесена култури от дугласка от един клас на 

възраст, разположени в засегнат от силно антропогенно влияние район до Копривщица 

са установени много добри резултати: средният годишен прираст по обем достига 

съответно до 13,9 и 17,4 м3 ха-1,  а нетният общ запас достига съответно до 1056,9 м3 и 

1232,7 м3 при възраст 76 и 71 години. Биометричните показатели на дугласката, 

характеризиращи растежа - среден диаметър и средна височина, се оказват 

надвишаващи тези за местния смърч с 124% и 113% съответно (30). 

Установена е продуктивността на дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco) в една от най-възрастните култури в страната при надморска височина 1400 м. 

Средният годишен прираст на насаждението достига до 14,19 m3 ha-1 годишно, а нетният 

общ запас достига до 1163,32 m3 ha-1 на възраст от 82 години. Биометричните 

показатели на дугласката, характеризиращи растежа - среден диаметър и средна 

височина, бяха 43,0 cm и 38,0 m и се оказаха надвишаващи тези за местните видове ела 

и бял бор (35).

4. Направление: Географски култури от дугласка-основни резултати: оцеляване, 

растеж, продуктивност. Произходи подходящи за залесяване: 

Изследванията свързани със създаване, поддържане, отглеждане и оценка на 

географски култури, имат комплексен и дългосрочен характер. Създадените 

експериментални площи представляват ценни информационни източници, които 

заслужават целево финансиране. Получените резултати осигуряват голямо количество 

релевантна информация в светлината на възможностите за продуциране на качествена 

дървесина и биомаса в съкратени срокове (50). Изготвени са европейски препоръки 
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относно избор произходи за избрани неместни дървесни видове както слидва: (1) 

дугласка, избрана като модел за европейски препоръки за произходи, (2) гигантска ела 

като вид с ограничено разпространение в Централна Европа, за който съществува 

информация за резултатите от провиненчни опити; (3) ситков смърч като вид с голямо 

стопанско значение за Северозападна Европа, в който са вложени големи селекционни 

усилия; (4) Pinus contorta вид, въведен в скандинавските страни, и (5) бяла акация вид, 

разпространен в цяла Европа, от който се използват само европейски местни раси или 

селекционирани  клонове (58). 

Въз основа на първите раннодиагностични резултати от експерименталната 

плантация в държавното горско стопанство Кюстендил са препоръчани произходите от 

семенните зони 402, 411, 403, 053, 222 и 012. Произходите от северната част на 

Каскадните планини в Щата Орегон показват най-добрите растежни показатели. Според 

растежа по височина на фиданките, произходите са разделен на три групи: Произходи с 

бърз растеж - 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 29, 32, 34, 43 (14 произхода); Произходи със 

среден растеж - 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26,  30, 32, 33, 44, 52, 54 (15 произхода); Бавно 

нарастващи произходи - 17, 27, 28, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 53, 55 (17 

произхода). Въпреки по-добрия темп на растеж на произходите от крайбрежните райони 

и западната част на Каскадните планини, някои бавнорастящи произходи също 

принадлежат към тези региони (23).

Въз основа на сравняване на растежа по височина на фиданки от 44 произхода в 

3 експериментални култури  в държавните лесничейства Костенец, Кюстендил и 

Учебно опитно горско стопанство Петрохан е доказано, че произходът на 

репродуктивните материали, условията на месторастене, при които са създадени 

опитните култури, както и взаимодействието между два фактора, са повлияли на 

промените в растежа по височината на фиданките от различните произходи Най-

добрите възможности за растеж бяха показани от произходите: 4 Newhalem, 19 

Parkdale, 5 Newhalem, 7 Darington, 9 Monroe, 29 Idanha, 10 Bremerton, and 11 Bremerton. 

Най-добрият растеж по височина е установен за дугласката от експерименталната 

плантация в държавно горско стопанство Костенец, последван от този в държавното 

горско стопанство Кюстендил и Учебно опитно горско стопанство Петрохан (24).

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 
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(Централна Стара Планина) показа начало на диференцация 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 (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 (11). Ранен тест на фиданки от различни произходи 

на дугласка от Канада проведен в Сърбия в разсадникови условия показа отчетлива 

диференцияция в растежа по височина на фиданките и връзка на височината с 

географските координати и надморската височина на произходите (44).

За идентифицирането на произходи от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco), перспективни за залесителната практика се предлага подход при който 

произходите се определят като обещаващи, ако отговарят на следните две условия: i) да 

бъдат на върха на класификацията според достигнатата височина и текущия прираст по 

височина и ii) да са с текущ прираст по височина, повлиян в най-малка степен от 

продължителността на сухите и полусухите периоди (37).

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. (9, 38, 41, 42,  46, 51, 59). 

5. Направление: Горски култури и защита на природата и земеделски земи:  
Aнализ на значението на интензивните горски култури за опазване на 

биологичното разнообразие показа, че интензивните насаждения от бързо растящи 
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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 (31, 34, 61).

При анализ на продуктивноста на горски култури от дугласка в България и 

необходимост от нейното използване се стига до заключението, че при използването на 

подходящи месторастения и произходи, съчетани с правилно избрана технология за 

създаване и отглеждане, могат да бъдат постигнати 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 (16, 

39, 40). 

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 (2).   Съществуващите в момента горски защитни пояси в 

България и Румъния съхраняват ценна научна информация, представляваща основата за 
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обосноваване създаването на полезащитни пояси с оптимална структура, правилно 

ситуирани и с максимални защитни ефекти (48).

Агролесовъдството е форма на многофункционално, екологично и устойчиво 

управление на земите и би могло да осигури екологични и икономически ползи в много 

неблагоприятни селски, планински и крайбрежни райони. Анализ на политики на ЕС в 

областта на агролесовъдството показа, че някои мерки в областта не са достатъчно 

добре определени в Програмите за развитие на селските райони и в политическите 

документи за селското и горското стопанство и в България и Румъния (47). 

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 (14). Анализи проведени в плантации на Populus sp. по 

поречието на река Дунав край Оряхово и Козлодуй в които има комбинирано 

интензивно производство нa тополова дървесина и земеделско производство ясно 

показаха подобряване на почвените характеристики по отношение на съдържанието на 

общ въглерод, азот и фракционен състав на хумуса в агролесовъдските системи в 

сравнение с контролите. По този начин се създават жизнени, продуктивни, устойчиви и 

адаптивни системи (18).

6. Направленше: Възможности за производство на качествена дървесина и 
биомаса: 

 Ускореното производство на качествена дървесина и биомаса е една от главните 

цели в лесокултурната дейност. Определянето на подходящи дървесни видове 

произходи и клонове е от съществено значение за постигането както и изготвянето на 

релевантни технологични подходи за определяне количествата биомаса и дървесина.  

В провиненчна експериментална плантация от дугласка, създадена при надморска 

височина 800 m по северните склонове на Рила планина, при възраст 20 години са 

установени произходите Newhalem № 4 (Seed zone 402), Darrington № 7 (Seed zone 403), 

Parkdale № 19 (Seed zone 661) и Idanha № 29 (Seed zone 452), от които може да се 

добива висококачествена (едра) строителна дървесина. Тези произходи са препоръчани 

на практиката и са приети от Експертен технико икономически съвет (ЕТИС) на ИАГ. 

Сред препоръчаните произходи са тези с обем на запаса с клони от 296 до 354 м3 ха-1, 
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среден годишен прираст от 14,8 до 17,7 м3 ха-1 и доминиращи височини до 17,9 м (9, 41, 

42, 59).

 Анализирани са възможности за създаване на плантации от бързо растящи 

дървесни видове в България с нисък турнус за енергийни цели (43), определена е 

алометрията на надземна дендромаса от хибридни черни тополи (Populus deltoides x P. 

nigra) за енергийни култури и са разработени системи от съвместими родови уравнения 

за оценка на стъблото, клони, листа и обща надземна биомаса на хибридни черни 

тополи (1, 12). Установено е влиянието на гъстотата, родителския генотип и 

ротационния период върху производството на дървесна биомаса в свободно опрашвани 

семейства на локално избраната бяла акация (Robinia pseudoacacia L.) клонове 

„Царевец“ и „Сребърна“ при специфични условия на месторастене. Общият добив на 

дендромаса от хектар е максимален при отглеждане на растежен простор с площ от 

около 0,5 м2 на растение за 2-годишния производствен период (3). Направена е оценка 

на дървесна биомаса на издънки от свободно опрашващи се потомства на два избрани 

клона на бяла акация (49). Разработени са клоново специфични биометрични модели за 

надземна дендромаса от едностъблени и издънкови фиданки от черна топола, различни 

по възраст и гъстота (15). Определени са алометрични зависимости за изчисляване на 

надземната дървесна биомаса на два клона пауловния в ранна възраст (17). Определено 

е влиянието на гъстотата, клона и ротационния цикъл върху производството на биомаса 

от два хибрида на черна топола (19). 

София, 05.09.2020 г.    Изготвил справката: 

        Доц. Е. Попов 
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