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РЕЗЮМЕТА  
на научните публикации на доц. Емил Попов на английски и на български език  

 
1. (Г7.4.) Stankova, T., Gyuleva, V., Tsvetkov, I., Popov, E., Velinova, K., Velizarova, 
E., Dimitrov, D., Hristova, H., Kalmukov, K., Dimitrova, P., Glushkova, M., Andonova, 
E., Georgiev, G., Kalaydzhiev, I., Tsakov, H. 2016. Aboveground dendromass allometry 
of hybrid black poplars for energy crops. Annals of Forest Research, 59(1): 61-74, 2016, 
DOI:10.15287/afr.2016.552, SJR:0.37, ISI IF:0.811 
Summary: Cultivation of energy crops is concerned with estimation of the total lignified 
biomass (dendromass) production, which is based on the plantation density and individual 
plant dendromass. The main objective of this study was to investigate the allometry of 
aboveground leafless biomass of juvenile black poplar hybrids (Populus deltoides x P. nigra), 
traditionally used for timber and cellulose production, and to derive generic allometric models 
for dendromass prediction, relevant to energy crop cultivation in Bulgaria. The study material 
comprised a variety of growth sites, tree ages and clones, specific to poplar plantings in 
Bulgaria. We used three principal quantitative predictors: diameter at breast height, total tree 
height and mean stand (stock) height. The models were not differentiated by clone, because the 
black poplar hybrids tested were not equally represented in the data, and the inclusion of tree 
age as a predictor variable seemed unreliable, because of the significant, up to 3 years, 
variation, which was possible within the narrow age range investigated. We defined the mean 
stand (stock) height as a composite quantitative variable, which reflected the interaction 
between the time since planting (age), site quality and the intrinsic growth potential. Stepwise 
and backward multiple regression analyses were applied to these quantitative variables and 
their products and sets of adequacy and goodness of-fit criteria were used to derive individual 
biomass models for stem and branches. Then we developed compatible additive systems of 
models for stem, branch and total lignified biomass in log-transformed form. Finally, the 
prediction data were back-transformed, applying correction for bias, and were cross-validated. 
Three systems of generic equations were derived to enable flexible model implementation. 
Equation system M1 proposes a stem biomass model based on tree and stand heights and stem 
diameter, and a model for branches including mean stand height and breast height 
diameter; this model displayed the best goodness-of-fit characteristics. Model system M2 uses 
only the tree height and diameter and therefore is most relevant to dendromass determination 
in single trees or harvested saplings, while model M3 allows fast and sufficiently accurate 
biomass estimation of standing poplar stock, because it employs the average stand height and 
the individual tree diameters. All models are applicable to predict lignified aboveground 
biomass of juvenile Populus deltoides x P. nigra trees of diameter up to 21 cm and total height 
up to 16 m. 
Алометрия на надземна дендромаса на хибридни черни тополи за енергийни 
култури 
Резюме: Отглеждането на енергийни култури е свързано с оценката на общото 
производство на лигнифицирана биомаса (дендромаса), което се основава на плътността 
на насажденията и индивидуалната растителна дендромаса. Основната цел на това 
проучване беше да се проучи алометрията на надземната безлистна биомаса на младите 
хибриди на черна топола (Populus deltoides x P. nigra), традиционно използвани за 
производството на дървен материал и целулоза, и да се получат генерични алометрични 
модели за прогнозиране на дендромаса, свързани с отглеждане на енергийни култури в 
България. Материалът за изследване включваше различни месторастения, възраст и 
клонове, характерни за насажденията от тополи в България. Използвахме три основни 
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количествени предиктори: диаметър на гръдна височина, височина на дървото и средна 
височина на дървостоя. Моделите не са диференцирани според клоновете, тъй като 
тестваните хибриди на черна топола не са еднакво представени в данните и включването 
на възрастта като променлива изглежда ненадеждно, поради значителната вариация до 
3 години, която беше възможна в тесния възрастов диапазон. Ние дефинирахме средната 
височина на дървостоя като съставна количествена променлива, която отразява 
взаимодействието между времето след засаждането (възрастта), качеството на 
площадката и присъщия потенциал за растеж. За тези количествени променливи бяха 
приложени стъпков назад множествен регресионен анализ и набори от критерии за 
адекватност и съответствие бяха използвани за извличане на индивидуални модели за 
биомасата за стъблото и клоните. Тогава разработихме съвместими системи за добавки 
на модели за стебла, клони и обща лигнифицирана биомаса в преобразувана 
логаритмична форма. Накрая, данните за прогноза бяха трансформирани обратно, 
прилагайки корекция за отклонение и бяха кръстосано валидирани. Изведени са три 
системи от общи уравнения които дават възможност за гъвкаво прилагане на модела. 
Система на уравнение М1 предлага модел на биомаса от стъбла, базиран на височината 
на дърветата и дървостоя и диаметъра на стъблото, и модел за клоните, включително 
средна височина на дървостоя и диаметър на гръдна височина; този модел показва най-
добро напасване на характеристиките. Моделната система M2 използва само височината 
и диаметъра на дърветата и поради това е най-подходяща за определяне на дендромаса 
при единични дървета или добити фиданки, докато модел M3 позволява бърза и 
достатъчно точна оценка на биомаса на стояща топола, защото използва средната 
височина на дървостоя и индивидуалните диаметри на дърветата. Всички модели са 
приложими за прогнозиране на лигнифицирана надземна биомаса на младите Populus 
deltoides x P. nigra дървета с диаметър до 21 cm и обща височина до 16 m. 
2. (В4.7.) Kachova, V., Hinkov, G., Popov E. Trichkov L., Mosquera-Losada R. 2018. 
Agroforestry in Bulgaria: history, presence status and prospects. Agroforestry Systems 
(2018) 92: 655. https://doi.org/10.1007/s10457-016-0029-6, 655- 665 IF 1,202 Линк 
Summary: Agroforestry is a multifunctional, environmentally-friendly and modern system of 
land use by which we can reach economic, environmental and social benefits for the society. 
Bulgaria has achieved good results in the establishment of agroforestry practices, such as: 
protective forest belts, forest farming (agricultural use of forest areas), silvopasture (forest-
grassland complexes). Moreover, there are also legal basis and political understanding for 
promoting these types of systems. Missing, however, entire Concept and Strategy of supporting 
the development of agroforestry in the country. There is a strong need for the introduction and 
elaboration of best practices and new agroforestry technologies in the country where 
agricultural areas cover 47 % and forest areas 37 % from the territory. As a modern form of 
land use, agroforestry is a viable alternative for providing good income for land owners in 
many areas of the country, particularly this which livelihood are formed by a tobacco-
production. Agroforestry can push up agricultural returns by diversification of production and 
can give many ecological and social benefits for society. The perspectives are targeted at the 
production of forest fruit tree species with high value tree timber, and forest farming. 
Агролесовъдство в България: история, състояние на присъствие и перспективи 
Резюме: Агролесовъдството е многофункционална, екологична и модерна система за 
използване на земята, чрез която можем да достигнем икономически, екологични и 
социални ползи за обществото. България постигна добри резултати в изграждането на 
агролесовъдски практики, като: защитни горски пояси, горско фермерство 
(селскостопанско използване на горски площи), горски пасища (горско-тревни 
комплекси). Освен това има също правно основание и политическо разбиране за 
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популяризиране на този тип системи. Липсва обаче цяла Концепция и стратегия за 
подкрепа на развитието на агролесовъдството в страната. В страната има силна 
необходимост от въвеждане и разработване на най-добри практики и нови 
агролесовъдски технологии, където селскостопанските площи покриват 47%, а горските 
територии 37% от територията. Като съвременна форма на използване на земята, 
агролесовъдството е жизнеспособна алтернатива за осигуряване на добър доход за 
собствениците на земя в много райони на страната, особено тези, в които поминъкът се 
формира от тютюнопроизводство. Агролесовъдството може да стимулира 
възвръщаемостта на капитала в селското стопанство чрез диверсификация на 
производството и може да даде много екологични и социални ползи за обществото. 
Перспективите са насочени към производството на горски плодни дървесни видове с 
високо стойностна дървесина и горското фермерство. 
3. (Г7.7.) Stankova T., V. Gyuleva, K. Kalmukov, E. Popov, C. Pérez-Cruzado, M. 
Glushkova, D. N. Dimitrov, Pr. Dimitrova, Hr. Hristova. 2020. Effect of spacing, 
parental genotype and harvesting cycle on biomass production in two half-sib progenies 
of Robinia pseudoacacia L., Forestry: An International Journal of Forest Research, 
Oxford University Press, 2020, 93, 505–518. DOI:10.1093/forestry/cpz039,  ISI IF:2.876 
Линк 
Summary: This study investigated the influence of spacing, parental genotype and harvesting 
cycle on woody biomass production in open-pollinated families of the locally selected black 
locust (Robinia pseudoacacia L.) clones ‘Tsarevets ’and ‘Srebarna ’at specific site conditions.  
A Nelder experiment with 16, varying along the spokes, nearly-square spacings and two black 
locust families arranged in alternating sectors, was established in North Central Bulgaria. 
Alternative harvesting options (‘harvesting cycles’), consisting of one, two or three successive 
coppicings, were applied and the amounts of dry shoot dendromass collected per plant were 
accumulated to calculate and analyze the total yield of woody biomass, achievable within 2-, 
3- and 4-year periods (‘production period’).  
The one-coppicing cycle proved superior for both families, regardless of the length of the 
production period. Biomass yield in the family of ‘Srebarna ’exceeded that of ‘Tsarevets ’at the 
wider spacings, when 1- and 2-year-old shoots were harvested, while dendromass production 
of ‘Tsarevets ’was substantially higher in the 4- year-old shoots. The woody biomass yield per 
plant increased with spacing, and growth tended to saturation at the lowest densities, enabling 
derivation of optimal planting densities. The total dendromass yield per hectare was maximized 
at growing space of around 0.5 m2 per plant for the 2-year production period, while spacing of 
1.2–2 m2 was required for production periods of 3 and 4 years. If the results from this 
experiment can be reliably scaled up in practice then short rotation crops of ‘Srebarna  and 
‘Tsarevets  ’families at comparable site conditions should be able to produce annual biomass 
yields of 9–11 Mg.ha−1.year−1 within a 4-year period, given the optimal planting densities and 
harvesting regimes prescribed.  
Ефект на гъстотата, родителския генотип и ротационен цикъл върху производството 
на биомаса при две полусибсови потомства на Robinia pseudoacacia L. 
Резюме: Това проучване изследва влиянието на гъстотата, родителския генотип и 
цикъла на прибиране на реколтата 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. 
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Експеримент на Нелдер с 16, вариращи по дължината на спиците, почти квадратни 
разстояния и с две фамилии бяла акация, подредени в редуващи се сектори, беше 
създаден в Северна централна България. Прилагат се алтернативни варианти на 
прибиране на реколтата („цикли на прибиране на реколтата“), състоящи се от едно, две 
или три последователни изсичания на издънките и количествата суха дендромаса на 
издънките, събрани за растение, се натрупват за изчисляване и анализ на общия добив 
на дървесна биомаса, постижим в рамките на 2- 3- и 4-годишни периоди („период на 
производство“). 
Цикълът на еднократно изсичане се оказа превъзходен за двете семейства, независимо 
от продължителността на производствения период. Добивът на биомаса от семейство 
„Сребърна“ надвишава този от „Царевец“ при по-широките разстояния, когато са 
добивани издънки на 1 и 2 години, докато производството на дендромаса на „Царевец“ 
е значително по-високо при 4-годишните издънки. Добивът на дървесна биомаса от 
растение нараства с нарастване на гъстотата и растежът е с тенденция към насищане при 
най-ниски гъстоти, което позволява извличане на информация за оптимална плътност на 
засаждане. Общият добив на дендромаса на хектар беше максимален при отглеждане 
при растежен простор с площ от около 0,5 м2 на растение за 2-годишния производствен 
период, докато при производствените периоди от 3 и 4 години бяха необходими 
разстояния от 1,2-2 м2. Ако резултатите от този експеримент могат да бъдат надеждно 
мащабирани на практика, късите ротации при семейства „Сребърна“ и „Царевец“ при 
сравними условия на месторастенето трябва да могат да произвеждат годишни добиви 
от биомаса от 9–11 Mg.ha−1.година–1 в рамките на 4-годишен период, предвид 
оптималната плътност на засаждане и предписаните режими на прибиране на реколтата. 
4. (В4.10.) Pötzelsberger El., K. Lapin, G. Brundu, T. Adriaens, Vl. Andonovski, S. 
Andrašev, J-Ch. Bastien, R. Brus, M. Čurović, Ž. Čurović, Br. Cvjetković, M Đodan, J. 
M. Domingo-Santos, A. Gazda, J-M Henin, C. Hernea, B. Karlsson, L. Keča, Srđ. Keren1, 
Zs. Keserű, Th. Konsta, J. Kroon, N. La Porta, V. Lavnyy, D. Lazdina, Al. Lukjanova, T. 
Maaten, P. Madsen, D. Mandjukovski, Fr. Marín Pageo13, V. Marozas, Ant. Martinik, 
B. Mason, Fr. Mohren, M. Cr. Monteverdi, Ch. Neophytou, P. Neville, V.-N. Nicolescu, 
P. H. Nygaard, Chr. Orazio,T. Parpan, S. Perić, Kr. Petkova, E. B. Popov, M. Power, K. 
Rédei, M. Rousi, J. S. Silva, A. Sivacioğlu, M. Socratous, L. Straigytė, J. Urban, Kr. 
Vandekerkhove, R. Wąsik, M. Westergren, T. Wohlgemuth, T. Ylioja, H. Hasnauer. 
2020. Mapping the patchy legislative landscape of non-native tree species in Europe. 
Forestry: An International Journal of Forest Research, Oxford University Press, Forestry 
2020, 93, 567–586, doi:10.1093/forestry/cpaa009, IF 2.876 Линк 
Summary: Europe has a history rich in examples of successful and problematic introductions 
of trees with a native origin outside of Europe (non-native trees, NNT). Many international 
legal frameworks such as treaties and conventions and also the European Union have responded 
to the global concern about potential negative impacts of NNT that may become invasive in 
natural ecosystems. It is, however, national and regional legislation in particular that affects 
current and future management decisions in the forest sector and shapes the landscapes of 
Europe. We identified all relevant legal instruments regulating NNT, the different legal 
approaches and the regulatory intensity in 40 European countries (no microstates). Information 
on hard and effective soft law instruments were collected by means of a targeted questionnaire 
and consultation of international and national legislation information systems and databases. 
In total, 335 relevant legal instruments were in place in June/July 2019 to regulate the use of 
NNT in the investigated 116 geopolitical legal units (countries as well as sub-national regions 
with their own legislation). Countries and regions were empirically categorized according to 
ad hoc- defined legislation indicators. These indicators pay respect to the general bans on the 
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introduction of non-native species, the generally allowed and prohibited NNT, approval 
mechanisms and specific areas or cases where NNT are restricted or prohibited. Our study 
revealed a very diverse landscape of legal frameworks across Europe, with a large variety of 
approaches to regulating NNT being pursued and the intensity of restriction ranging from very 
few restrictions on species choice and plantation surface area to the complete banning of NNT 
from forests. The main conclusion is that there is a clear need for more coordinated, science-
based policies both at the local and international levels to enhance the advantages of NNT and 
mitigate potential negative effects.  
Картографиране на разхвърляния законодателен пейзаж свързан с неместните 
видове в Европа 
Резюме: Европа има богата история на примери за успешно, а също и за проблемно 
въвеждане на дървета с произход извън Европа (неместни дървета, НД). Много 
международни правни рамки като договори и конвенции, а също и Европейският съюз 
са отговорили на глобалната загриженост относно потенциалните отрицателни 
въздействия на НД, които могат да станат инвазивни в естествените екосистеми. В 
частност националното и регионалното законодателство засяга настоящите и бъдещи 
решения за управление в горския сектор и оформя пейзажите на Европа. 
Идентифицирахме всички съответни правни инструменти, регулиращи НД, различните 
правни подходи и регулаторния интензитет в 40 европейски държави (без 
микродържави). Информацията относно твърдите и ефективни инструменти за меко 
законодателство беше събрана чрез целенасочен въпросник и консултации с 
информационни системи и бази данни с международно и национално законодателство. 
През юни / юли 2019 г. бяха въведени 335 съответни правни инструменти за регулиране 
на използването на NNT в изследваните 116 геополитически юридически единици 
(държави, както и поднационални региони със собствено законодателство). Държавите 
и регионите бяха емпирично категоризирани според специалните показатели на 
законодателството. Тези показатели зачитат общите забрани за въвеждане на неместни 
видове, общо разрешените и забранени НД, механизмите за одобрение и специфичните 
области или случаи, когато НД са ограничени или забранени. Нашето проучване разкри 
много разнообразен пейзаж от законови рамки в цяла Европа, като се преследва голямо 
разнообразие от подходи за регулиране на НД и интензивността на ограниченията 
варира от много малко ограничения при избора на видове и площта на насажденията до 
пълното забраняване на НД в горите. Основният извод е, че има ясна необходимост от 
по-координирани научнообосновани политики както на местно, така и на международно 
ниво, за да се повишат предимствата на НД и да се смекчат потенциалните отрицателни 
ефекти. 
5. (Г7.1.) Alexandrov, A., K. Genov, E. Popov. 2000. Distribution and Genetic Resources 
of some Mediterranean Oaks in Bulgaria. Journal of Balkan Ecology, vol. 3, No 1, ISSN   
1311-0527, 39-43. 
Summary: The only representative of the evergreen Mediterranean oaks naturally spread in 
the country is Quercus coccifera L. The xerophilic scrub forest, formed especially on steep, 
dry, and degraded terrains favor the prevention of erosion processes. Its most northern habitat 
is on the territory of the Kresna State Forestry in the Struma river valley. The studied genetic 
resources of Quercus coccifera L. show that it can be grown to some limits out of the 
Mediterranean region. Another evergreen oak which is cultivated in the southern regions of the 
country is Quercus suber L. Its introduction has begun in 1954 and about 1500 ha of plantations 
have been established so far. They have withstood temperatures of -18 C to -20 C and after 15 
years of age are already fruit-bearing, which shows a well-expressed cold resistance and 
ecological tolerance. 
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Разпространение и генетични ресурси на някои средиземноморски дъбове в 
България 
Резюме: Единственият представител на вечнозелените средиземноморски дъбове, 
естествено разпространени в страната, е Quercus coccifera L. Ксерофитната растителност, 
образувана особено на стръмни, сухи и влошени терени, благоприятства 
предотвратяването на ерозионните процеси. Най-северното му местообитание е на 
територията на държавното лесничейство Кресна в долината на река Струма. 
Проучените генетични ресурси на Quercus coccifera L. показват, че той може да бъде 
отгледан до известни граници извън средиземноморския регион. Друг вечнозелен дъб, 
който се отглежда в южните райони на страната, е Quercus suber L. Въвеждането му е 
започнало през 1954 г. и до момента са създадени около 1500 ха насаждения. Издържали 
са температури от -18 ° C до -20 ° C и след 15-годишна възраст вече плодоносят, което 
показва добре изразена студоустойчивост и екологична толерантност. 
6. (B4.1.) Petkova K., W. Ruetz, Е. Popov, S. Tasheva. 2008.  Testing of American, 
German and Bulgarian Douglas-fir progenies in experimental plantations in Bulgaria, 
Austrian Journal of Forest Science, 125. Jahrgang, Heft 2, S.  ISSN 03795292,  135–156, 
SJR 2008 0,199 Линк 
Summary: The first afforestation with Douglas-fir in Bulgaria date back to 100 years ago but, 
never-the-less, little is known about the suitability of the different progenies. Provenance and 
progeny tests are required to ensure reproductive materials from proper origins.  
In 2004, seeds from selected German, American and Bulgarian Douglas-fir stands were sown 
in a nursery (Berkovitza) for establishment of progeny tests. In the spring of 2006, 2 
experimental plantations were created in Bulgaria - State Forest Districts Berkovitza (Western 
Balkan Mt.) and Borima (Central Balkan Mt.), with 2-years old seedlings from 29 progenies.  
During the second year in the nursery phenological observations were performed on the 
following traits: needle color, bud burst and bud set, presence of secondary growth and height 
of the seedlings. The percentage of survival and the growth in height of seedlings after the first 
year of planting were determined for the two plantations. The results show lower losses and 
better growth in height for the Douglas-fir seedlings in the experimental plot in Berkovitza 
compared with the one in Borima. The comparative analysis shows beginning of differentiation 
among the origins. 
Резюме: Първите залесявания с дугласка в България датират отпреди 100 години. Малко 
се знае за пригодността на различните произходи. Необходими са тестове за произход и 
потомство, за да се осигурят репродуктивни материали от правилен произход. 
През 2004 г. семена от избрани дървостои на немски, американски и български 
дървостои от дугласка са засети в разсадник (Берковица) за установяване на тестовете 
за потомство. През пролетта на 2006 г. в България бяха създадени 2 експериментални 
насаждения - Държавни горски стопанства Берковица (Западна Стара планина) и Борима 
(Централна Стара планина) с двугодишни фиданки от 29 произхода. 
През втората година в разсадника бяха проведени фенологични наблюдения върху 
следните показатели: цвят на иглолиста, разпукване и формиране на пъпките, наличие 
на вторичен растеж и височина на фиданките. Процентът на оцеляване и нарастването 
по височина на фиданките след първата година на засаждане са определени за двете 
насаждения. Резултатите показват по-ниски загуби и по-добър прираст по височина за 
фиданките от дугласка в експерименталния участък в Берковица в сравнение с този в 
Борима. Сравнителният анализ показва началото на диференциация между произходите. 
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7. (B4.2.) Chyzhyk, V., T.  Antsipava, V. Torchik, E. Popov 2011. First Results of RAPD-
analyses of Intraspecific Polymorphism of Douglas-fir cultivated in Bulgaria and Belarus. 
Forestry Ideas, vol. 17, No 2 (42), ISSN 1314-3905, 200-206. 
Summary: The aim of the research was to elucidate existing intraspecific polymorphism of 
Douglas-fir plantations in Bulgaria and Belarus using Random Amplified Polymorphic DNA 
(RAPD) markers and to estimate genetic similarities and distances. RAPD-primers that reveal 
high polymorphism were selected. Seven Douglas-fir populations from Bulgaria and one from 
the Central Botanical Gardens in Belarus were included in the study, and individual RAPD 
patterns for 8 primers were obtained. The obtained RAPD-patterns were used to calculate the 
genetic distances among the populations studied.  
Първи резултати от RAPD-анализи на интраспецифичен полиморфизъм на 
дугласка, култивирана в България и Беларус 
Резюме: Целта на изследването беше да се изяснят съществуващия вътревидов 
полиморфизъм на дугласкови насаждения в България и Беларус, като се използват 
маркери на случайно амплифицирана полиморфна ДНК (RAPD) и да се оценят 
генетичните прилики и дистанции. Избрани са RAPD-праймери които разкриват висок 
полиморфизъм. В проучването бяха включени седем популации от дугласка от България 
и една от Централната ботаническа градина в Беларус и бяха получени индивидуални 
RAPD модели за 8 праймера. Получените RAPD модели се използват за изчисляване на 
генетичните разстояния между изследваните популации. 
8. (Г7.2.) Хинков, Г., Е. Попов 2013. Природозащитно състояние на горските 
местообитания в защитена зона “Река Искър”. Наука за гората, (49), 1/2, ISSN 
0861-007X, 3-15. Линк 
Резюме: Защитена зона „Река Искър“ BG0000613 обхваща долното течение на река 
Искър. Тя е представителна за Дунавската равнина и е със сходни показатели като други 
защитени зони в района. Местообитанията в зона „Река Искър“ могат да бъдат 
групирани като горски, тревни и водни. Голям е делът на такива, които не са 
приоритетни за Директивата за хабитатите на ЕС. Направен е анализ на състоянието и 
природозащитния статус на горските местообитания, като е приложена стандартизирана 
методика, одобрена от МОСВ. Те са представени от 91E0*, 91F0, 91H0*, 91М0 и 91Z0. 
Най-голямо разпространение по площ има местообитание 91M0, следвано от 91Е0* и 
91H0*. Посоченият хабитат 91I0* в Стандартния формуляр на защитената зона не е 
установен като типичен и се замества от 91M0 или 91H0*. Общата оценка на всички 
горски местообитания показва неблагоприятно-лошо природозащитно състояние 
(повече от седем параметъра са с такава оценка). Това се дължи от една страна, на 
строгите критерии за оценка на приложената методика, а от друга - на влошеното общо 
състояние на горите в района. То е обусловено основно от антропогенни предпоставки.  
Представената информация обхваща същността на естествените процеси на деградация 
в тези гори, като настъпване на сукцесионни процеси, водещи до замяна на автохтонните 
дендроценози с по-приспособени и агресивни видове и тенденция на постепенно 
намаляване на лесистостта и остепняване на района. Като неантропогенни причини, 
довели до влошаването на състоянието на горите в зоната, са посочени настъпващите 
локални климатични промени. Направената кратка ретроспекция на влошеното 
състояние на горите за периода 1995-2012 г. показва, че през последните години 
процесите на деградация на горите са се усилили чрез множество отрицателни дейности 
като: разпокъсване на малки частни парцели от горски имоти и тяхното неподходящо 
стопанисване, занижен контрол за охрана и възобновителни дейности от страна на 
МОСВ и ИАГ, зачестяване на бракониерските сечи от страна на бедното и безработно 
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население, както и неефективно санкциониране и липса на мотивация за решаването на 
тези проблеми на национално и регионално ниво.  
Препоръчва се приобщаване на социално слабите групи към възстановителните 
дейности на застрашените горски местообитания, както и по-активното им включване в 
местния контрол.   
Assessing the Conservation Status of Forest Habitats in Protected Area “River Iskar” 
Summary: Protected area ‘River Iskar  ’BG0000613 covers the downstream region of Iskar 
river. This area is representative for Danube Valley and has similar parameters to other 
protected areas in the region. The vegetation in ‘River Iskar ’area could be grouped in forest, 
non-forest and aquatic habitats. Unfortunately, a great part of these habitats is not a priority for 
Habitats Directive of EU. An analysis on the state and the nature conservation status of the 
forest habitats has been carried out by following a standardized methodology, approved by the 
Ministry of Environment and Water of Bulgaria. Forest habitats are represented as 91E0*, 
91F0, 91H0*, 91M0 and 91Z0, of which habitat 91M0 is characterized with the greatest spread 
in area and is followed by 91E0* and 91H0*. Habitat 91I0* of Standard form of the Protected 
Area was not found and shows similarities in species composition to 91M0 or 91H0* habitats. 
The overall evaluation of all forest habitats indicates an unfavorable to poor nature 
conservation state with more than seven parameters of such low scores. These results are 
partially due to the strict evaluation criteria of the methodology applied as well as to the 
deteriorated condition of the forests in the area. The latter is determined mainly by 
anthropogenic conditions.  
The information presented covers the essence of natural degradation processes in these forests, 
namely – a tendency for gradual forest decline and reshaping the landscape into steppes, as 
well as the occurrence of succession processes, which in turn lead to the replacement of 
autochthonous forests with more adaptable and aggressive species (for example invasive tree 
and shrub species).  
A brief examination of the deteriorated forest conditions for the 1995– 2012 period reveals that 
during the past years deforestation was intensified by a variety of harmful activities such as: 
parceling out of small private forest plots and their inadequate management, poor control over 
security and regeneration activities by the Ministry of Environment and Water and Executive 
Forest Agency, an increase in unauthorized logging attributed to the impoverished and 
unemployed local population, as well as ineffective penalization practices and lack of 
motivation for solving such problems on regional and national level.  
It is recommended that the impoverished groups be integrated into the restoration activities of 
the endangered forest habitats and that they be involved more actively in the local control.  
9. (B4.3.) Popov E. 2014 Results of 20 year old Douglas-fir Provenance Experiment 
Established on the Northern Slopes of Rila Mountain in Bulgaria Journal of Forest 
Science 60, (9): 394-399. ISSN 1212-4834 (Print) ISSN 1805-935X (On-line) (SJR 2013: 
0,308) Линк 
Summary: The purpose of this study is to facilitate the detection of provenances relevant to 
the reforestation practice in Bulgaria. Studies were carried out in a Douglas-fir provenance trial 
plantation established at an altitude of 800 m a.s.l. on the northern slopes of Rila Mountain. To 
establish the productivity, assess the stands and rank provenances biometric procedures, 
methods of descriptive statistics and ANOVA were used. The diameter at breast height, average 
height, dominant height, total growing stock volume, assortment timber structure and survival 
of trees were analyzed in the stands of 55 Douglas-fir provenances. The provenances were 
characterized in terms of productivity of forest stands at 20 years of age and their ability to 
produce high quality timber was evaluated. Provenances: Newhalem No. 4 (Seed zone 402), 
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Darrington No. 7 (Seed zone 403), Parkdale No. 19 (Seed zone 661) and Idanha No. 29 (Seed 
zone 452) have been recommended. Among the recommended provenances are those with 
growing stock volume with branches from 296 to 354 m3·ha–1, mean annual increment from 
14.8 to 17.7 m3·ha–1 and dominant heights of up to 17.9 m. 
Резултати от 20-годишен провиненчен опит в експериментална култура от 
дугласка създадена на северните склонове на Рила планина в България 
Резюме: Целта на това проучване е да улесни откриването на произходи, съответстващи 
на залесителната практика в България. Проучванията са проведени в провиненчна 
експериментална плантация от дугласка, създадена при надморска височина 800 m по 
северните склонове на Рила планина. За установяване на производителността, оценка на 
дървостоите и класиране на произходите са използвани биометрични процедури, методи 
за описателна статистика и ANOVA. Диаметърът на гръдна височина, средната 
височина, доминиращата височина, общия обем на дървостоите, сортиментната 
структура и оцеляването на дърветата бяха анализирани в дървостои от 55 произхода от 
дугласка. Произходите са характеризирани чрез производителността на дървостоите при 
възраст 20 години и беше оценена способността им да произвеждат висококачествена 
дървесина. Произходи Newhalem № 4 (Seed zone 402), Darrington № 7 (Seed zone 403), 
Parkdale № 19 (Seed zone 661) и Idanha № 29 (Seed zone 452) са препоръчани. 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. 
10. (B4.4.) Хинков Г., Е. Попов, Г. Ербакамов 2015. Заплахи и препоръки за 
стопанисване на горските местообитания в защитена зона “Камчийска и Еменска 
планина”. Наука за гората (51), 1, ISSN 0861-007X , 19-33. Линк 
Резюме: Защитена зона „Камчийска и Еменска планина“ Bg0000133 обхваща най-
източния дял на Стара планина. Направен е анализ на заплахите на горските 
местообитания 9180*, 91e0*, 91F0, 91h0*, 91g0*, 91м0, 91Z0 и 91s0*. Общата оценка на 
природозащитното състояние на всички горски местообитания, с изключение на 9180*, 
91s0* и 91Z0 е неблагоприятна-лоша. Представената информация обхваща 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. Идентифицирани са заплахите и са посочени препоръки за тяхното 
ограничаване. Предлага се прилагането на по-щадящи лесовъдски дейности и по-
целенасочено извършване на отгледни мероприятия. За местообитания 91е0*, 91F0 и 
9180* са посочени и някои по-строги мерки, като забрана на сечите и добива на инертни 
материали.  
Threats and Recommendations for Management of Forest Habitats in Protected Area of 
“Kamchiyska and Emenska Mounain” 
Summary: Protected area ‘Kamchiyska and emenska planina ’Bg0000133 covers most of the 
eastern parts of Balkan range. an analysis of the threats of forest habitats 9180*, 91e0*, 91F0, 
91h0*, 91g0*, 91m0, 91Z0 and 91s0* has been made. the information presented encompasses 
the essence of natural and anthropogenic degradation processes in these forests as the 
occurrence of succession processes, consequence of intensive cuttings, cleaning of river beds, 
presence of quarries, roads, construction, intensive hunting and tourism. threats are identified 
and referred to recommendations for their control. the application of friendly forestry 
activities and more purposefully performed cultivation activities is recommended. For habitat 
types 91e0*, 91F0 and 9180* some stricter measures, such as the prohibition of logging and 
extraction of inert materials are listed. 
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11. (B4.5.) Petkova K., W. Ruetz, E. Popov, I. Neikova. 2015.  Testing of American, 
German and Bulgarian Douglas-Fir Provenances on Two Test Sites in Bulgaria Six Years 
after Out-planting. Forestry Ideas, vol. 21, No 1 (49): ISSN 1314-3905, 29–38. 
Summary: Two provenance tests with 29 German, American and Bulgarian Douglas-fir 
provenances were established in Bulgaria with 2-year-old plants in 2006. The trials were 
established in the forest enterprises “Berkovitsa” (Western Balkan Range) and “Borima” 
(Central Balkan Range). The spacing was 2 x 2 m, with 49 and 25 plants per plot, respectively, 
with three replications. The trials were evaluated for survival, mean growth and current annual 
height increment in the last (the sixth) year after out planting. The results show that the trees 
in “Berkovitsa”, which grow on more suitable site according to climate, had less mortality and 
better growth compared to these on the site “Borima”. Statistical analysis shows the beginning 
of differentiation between the provenances. Differences between the provenance regions are 
insignificant. Indications are given for the procurement of Douglas-fir seed for Bulgaria.  
Тестване на американски, немски и български произходи от дугласка в две опитни 
култури в България, шест години след засаждането. 
Резюме: През 2006 г. в България с двугодишни растения бяха създадени два 
провиненчни опита с 29 германски, американски и български произходи от дугласка. 
Тестовете бяха създадени на територията на горските стопанства „Берковица” (Западен 
Балкан) и „Борима” (Централен Балкан). Разстоянието беше 2 х 2 м, с 49 и 25 растения 
в парцел, съответно, с три повторения. Изпитванията са оценени за оцеляване, среден 
растеж и текущ прираст по височината през последната (шестата) година след 
разсаждането. Резултатите показват, че дърветата в „Берковица“, които растат на по-
подходящ участък според климата, имат по-малка смъртност и по-добър растеж в 
сравнение с тези на местността „Борима“. Статистическият анализ показва началото на 
диференциацията между произходите. Разликите между районите на произход са 
незначителни. Дадени са индикации за закупуване на семена от дугласка за България. 
12. (Г7.3.) Stankova T., V. Gyuleva, E. Popov, K. Velinova, E. Velizarova, D. N. 
Dimitrov, K. Kalmukov, M. Glushkova, P. Dimitrova, H. Hristova, E. Andonova, G. P. 
Georgiev, Iv. Kalaydzhiev. 2015. Allometric Relationships for Aboveground Biomass of 
Juvenile Black Poplar Hybrids. Silva Balcanica, 16 (2) 5-28.ISSN 1311 – 8706 (SJR 
2014: 0,135)  Линк 
Summary: The main objectives of this study were to investigate the allometry of aboveground 
biomass of juvenile black poplar hybrids (Populus deltoides x P. nigra) traditionally cultivated 
for timber and cellulose production and to derive biologically plausible and statistically sound 
biometric models for stem, branch, leaf and total aboveground biomass prediction from easily 
measurable tree and stand characteristics.  
We examined a number of model formulations based on breast height tree diameter and total 
tree or mean stand height as predictor variables of the above- ground tree biomass following a 
two-stage fitting procedure, and we considered a set of goodness-of-fit criteria to derive the 
allometric relationships. We used data collected in industrial poplar plantations to parameterize 
the functions and validation data from nursery stock for final model adjustment.  
Two systems of compatible generic equations were developed to estimate stem, branch, leaf 
and total aboveground biomass of hybrid black poplars. Model system M1 uses only the two 
principal tree dimensions. It can therefore be applied for determination of aboveground 
biomass in single trees or harvested saplings when information on the stand height is absent. 
Model system M2, which is based on mean stand height and tree diameter, can be used to assess 
rapidly and accurately the biomass of standing poplar stock.  
Алометрични връзки за надземна биомаса на ювенилни хибриди от черна топола 
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Резюме: Основните цели на това изследване бяха да се проучи алометрията на 
надземната биомаса на младите хибриди на черна топола (Populus deltoides x P. nigra), 
които се култивират традиционно за производството на дървен материал и целулоза. Да 
се получат биологично правдоподобни и статистически стабилни биометрични модели 
за стъблото, клоните, листата и общо прогнозиране на надземната биомаса от лесно 
измерими характеристики на дърво и насаждения. 
Разгледахме редица моделни формулировки, въз основа на диаметъра на гръдна 
височина и общата височина на дървото или средната височина на дървостоя, като  
прогнозни променливи на надземната дървесна биомаса след двуетапна процедура на 
сходство. Разгледахме набор от критерии за добро състояние на годност, за да се изведат 
алометричните отношения. Използвахме данни, събрани в промишлени тополови 
насаждения, за да параметризираме функциите и данните за валидиране от разсадника 
за окончателно коригиране на модела. 
Две системи от съвместими родови уравнения са разработени за оценка на стъблото, 
клони, листа и обща надземна биомаса на хибридни черни тополи. Моделната система 
M1 използва само двата основни размера на дървото. Следователно може да се прилага 
за определяне на надземната биомаса при единични дървета или отсечени фиданки, 
когато липсва информация за височината на насажденията. Моделната система M2, 
която се основава на средната височина на дървостоя и диаметъра на дървото, може да 
се използва за бърза и точна оценка на биомасата на стоящите тополови дървостои. 
13. (Г7.5.) Stankova T., Hr. Hristova, Em. Popov, Iv. Tsvetkov. 2016. Clone-specific 
biometric models for aboveground dendromass of single-stem and coppiced black 
poplar clones differing in age and spacing. Forestry ideas, 2016, vol. 22, No 2 (52): 153–
170. Scopus Референтен списък НАЦИД Линк 
Summary: The main objective of this study was to investigate the allometry of aboveground 
dendromass of both single-stem and coppiced black poplar hybrids at an early growth stage 
and to examine the potential of the variables age, growth space and number of sprouts as 
covariates in diameter- based (basal, d0 or breast-height, dbh) power form models. Our 
investigation developed clone- and tree form-specific equations for the aboveground tree 
dendromass of the clones ‘Agathe‘, ’I 45/51‘, ’NNDV‘ and ’BL‘, grown in a spacing trial in 
North-Western Bulgaria. All equations, which were derived as the best per clone×tree form 
combination, revealed high accuracy and predictive power, except for the equation of coppiced 
‘Agathe‘ trees. The clone-specific aboveground dendromass models for single-stem saplings 
showed higher goodness-of-fit than those of the coppices, where more significant dissimilarity 
of dendromass trends among the clones was also noticeable. Honer transformed variable model 
was the most adequate to describe monostem ‘Agathe’ and ‘BL’ biomass, while the simple 
dbh-based allometric equation was selected for monostem ‘NNDV’. A d0-based allometric 
model, in which the slope parameter was expanded by a power function of tree age predicted 
best the dendromass of the single-stem ’I 45/51‘saplings. All models derived for the coppiced 
poplars included the number of sprouts as a second predictor variable. The clone-specific 
dendromass models, which possessed the higher goodness-of-fit within each tree form 
category, manifested also significantly improved prediction power as compared to the generic 
dendromass models for black poplar hybrids.  
Клоново специфични биометрични модели за надземна дендромаса от 
едностъблени и издънкови фиданки от черна топола, различни по възраст и 
гъстота. 
Резюме: Основната цел на това проучване беше да се проучи алометрията на надземната 
дендромаса както на едностъблени, така и на издънкови хибриди на черна топола на 
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ранен етап на растеж и да се проучи потенциалът на променливите възраст, 
пространство на растеж и брой на издънките като коварианти в диаметър базирани 
(базов, d0 или гръдна височина, dbh) степенни модели. Нашето разследване разработи 
специфични за клона и дървесни форми уравнения за дендромаса на надземното дърво 
на клоновете „Agathe“, „I 45/51“, „NNDV“ и „BL“, отглеждани в експериментална площ 
за изпитване на гъстоти в Северозападна България. Всички уравнения, получени като 
най-добрата комбинация от клон × дървесна форма, разкриха висока точност и 
прогнозна сила, с изключение на уравнението на издънковите дървета „Agathe“. 
Специфичните за клона модели надземна дендромаса за фиданките с едно стъбло 
показват по-висока степен на годност в сравнение с тези на издънките, където също се 
забелязва по-значително различие в тенденциите на дендромаса между клоновете. 
Трансформираният променлив модел на Honer беше най-адекватен за описване на 
биомасата на едностъблените „Agathe“ и „BL“, докато простото dbh-базирано 
алометрично уравнение беше избрано за едностъбления „NNDV“. Базиран на d0 
алометричен модел, при който параметърът на наклона се разширява чрез степенна 
функция на дървесната възраст, прогнозира най-добре дендромасата на единичните 
стъбла от I 45/51. Всички модели, получени за издънковите тополи, включват броя на 
издънките като втора променлива. Специфичните за клона модели за дендромаса, които 
притежаваха по-високото качество на пасване във всяка категория дървесни форми, 
проявяваха също значително подобрена мощност на прогнозиране в сравнение с общите 
модели на дендромаса за хибридите с черна топола. 
14. (B4.6.) Качова В., Р. Донкова, Е. Попов, П. Стефанова. 2017. Изменения в 
микробиологичните съобщества на почвата след прилагане на органични 
почвини подобрители при отглеждане на фиданки от шестил. Наука за гората, 2 
(53),  ISSN 0861-007X, 59-68. Web of Science, Референтен списък НАЦИД Линк 
Резюме: Проведеното изследване има за цел да се установи влиянието на органичното 
торене – самостоятелно и в комбинация с минерално върху почвената микрофлора. 
Изпитани са органичните подобрители „сиаптон“ и „Биохумус“, и минерален тор 
„кристалон“. Шест месеца след внасянето им върху смолница (Vertisols) е установено, 
че торенето на фиданки Аcer platanoides l. с органичния подобрител „сиаптон“ повишава 
количеството на почвената микрофлора. Комбинираното му приложение с минералния 
тор „кристалон“ и органичния подобрител „Биохумус“ усилва положителния ефект 
върху микрофлората, като ефектът на комбинацията „сиаптон“ + „кристалон“ е по-силно 
изразен.  
Changes in Soil Microbiological Communities after Implementation of Organic Soil 
Amendments when Growing Saplings of Norway Maple 
Summary: Fertilization when growing tree saplings in Bulgaria is practiced mainly in tree 
nurseries to enhance their sustainability, growth and development. Widely used in the cities ’
landscaping is acer platanoides l. due to its beautifully painted crown and as a sink of harmful 
emissions. this study aims to determine the impact of organic fertilization – alone and in 
combination with mineral fertilizers on the most sensitive component of the ecosystems – the 
soil microflora. organic amendment ‘siapton  ’(in two concentrations), ammendment of 
California worms ‘Biohumus  ’and mineral fertilizer ‘Kristalon  ’were tested. six months after 
their introduction on Vertisols, it was found that fertilizing a. platanoides saplings with the 
organic amendment ‘siapton  ’increased the amount of soil microflora. its application with 
‘Kristalon mineral fertilizer and ‘Biohumus  ’organic amendment enhances the positive effect 
on the microflora. the effect of combination ‘sapton  ’+ ‘Kristalon  ’on soil microbiological 
communities is being more pronounced. 
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15. (Г7.6.) Stankova, T., Gyuleva, V., Popov, E., Dimitrov, D.N., Andonova, E. 2017. 
Stump-level allometric models for aboveground dendromass of two coppiced black 
poplar clones in South-western Bulgaria. - Silva balcanica, 2 (18), 15-28, SJR:0.139, Q4 
- 2017 Линк 
Summary: The main objective of this study was to derive clone-specific stump-level biomass 
models for coppiced plants of the black poplar (Populus x euroamericana) hybrids ‘Agathe ’
and ‘Guardi’, grown in South-western Bulgaria, which provide robust estimates of the 
aboveground dendromass from various sets of tree- and stand-level predictors. 
We used as principal predictor variables the measurements of the main shoot on the stump - 
total height, basal and breast-height diameters and we applied the method of conditioning in 
order to expand the models with an additional (secondary) predictor. Spacing, root age, shoot 
age and number of shoots per stump were considered as additional independent variables. 
Four and three best models, which included either root age or number of shoots, were selected 
for clones ‘Agathe ’and ‘Guardi’, respectively. The best three-predictor equations were based 
on the product between main shoot height and basal diameter of the main shoot, while the best 
two-predictor regression models involved either basal or breast-height diameter of the main 
shoot. They explained more than 80% of the variation in the aboveground lignified biomass of 
the investigated genotypes. The models are applicable for estimation of the leafless biomass of 
coppiced plants from these poplar clones, grown at various densities in the transitional 
Mediterranean climate of south-western Bulgaria and harvested within five years of stump age. 
Алометрични модели на ниво пън за надземна дендромаса на два клона от черна 
топола в Югозападна България 
Резюме: Основната цел на това изследване беше да се получат специфични за клона 
модели на биомаса - модели за ниво пънчета за издънкови растения от хибридите на 
черна топола (Populus x euroamericana) „Agathe“ и „Guardi“, отглеждани в Югозападна 
България, които дават стабилни оценки на надземната дендромаса от различни набори 
прогнози за нива на дърво и насаждение. 
Като основни прогнозни променливи използвахме измерванията на основната издънка 
по пънчето - обща височина, диаметър при основата и на гръдната височина и 
приложихме метода на кондициониране, за да разширим моделите с допълнителна 
(вторична) прогнозна променлива. Гъстотата, кореновата възраст, възрастта на издънки 
те и броя на издънките на пън се считат за допълнителни независими променливи. 
Четири и три най-добри модела, включващи или коренна възраст, или брой издънки, 
бяха избрани съответно за клонове „Agathe“ и „Guardi“. Най-добрите три прогностични 
уравнения се основаваха на продукта между височината на основната издънка и 
диаметъра при основата на главната издънка, докато най-добрите регресионни модели 
с два предиктора са включвали или диаметър при основата или гръдна височина на 
основната издънка. Те обясниха повече от 80% от вариациите в надземната 
лигнифицирана биомаса на изследваните генотипове. Моделите са приложими за 
изчисляване на безлистната биомаса от издънкови растения от тези тополови клонове, 
отглеждани с различна гъстота в преходния средиземноморски климат на югозападна 
България и добити при възраст на издънките до пет години. 
16. (B4.8.) Попов Е., Г. Хинков, Ив. Величков, П. Стефанова. 2018. Продуктивност 
на горски култури от дугласка в България и необходимост от нейното използване, 
Наука за гората, 2, (54), ISSN 0861-007X, 3-23. Web of Science, Референтен списък 
НАЦИД Линк 
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Резюме: Високата продуктивност, качествата на дървесината и добрите приспособителни 
способности на дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb. Franco) превръщат естествените 
и изкуствените насаждения от този дървесен вид в ценен биологичен ресурс. 
Създадените горски култури от дугласка в България заемат площ от 9078 ha към края на 
2015 г. В продължение на десетилетия дугласката се използва както за създаване на 
високопродуктивни изкуствени горски насаждения, така и за защита на ерозирани земи. 
Понастоящем залесяванията в България (вкл. и тези с дугласка) са силно ограничени, 
като тенденциите са отрицателни. Настоящата статия има за цел да обобщи 
публикуваната информация относно горскостопанските показатели на създадени 
култури от дугласка в България и да предостави нови данни за продуктивността и 
състоянието на експериментални и производствени култури, растящи в контрастни 
горскорастителни райони и височинни пояси в страната. При използването на 
подходящи месторастения и произходи, съчетани с правилна технология за създаване и 
отглеждане, могат да бъдат постигнати високи резултати по отношение на 
продуктивност, устойчивост и защита на уязвими територии чрез залесяване с дугласка.  
Productivity of Douglas-Fir Plantations in Bulgaria and Necessity for its Utilization  
Summary: High productivity, timber qualities and good adaptive potential of Douglas fir 
(Pseudotsuga menziesii (Мirb. Franco) contribute the natural forests and the plantations of this 
tree species to be considered as a valuable biological resource. By the end of 2015 forest 
territories planted with Douglas fir in Bulgaria occupy an area of 9078 ha. For decades, Douglas 
fir has been used both for establishment of highly productive forest plantations and for 
protection of eroded lands. currently, creation of new forest plantations in Bulgaria (incl. ones 
with Douglas fir) is strongly limited and the tendency is negative. the aim of this study is to 
summarize published information related with forestry indicators of existing Douglas fir 
plantations in Bulgaria and to present new data on the productivity and the state of experimental 
and productive plantations, growing in contrasting forest regions and altitudinal belts. the 
objects of research are located within the territories of state Forestry enterprises (sFe) Smilyan, 
Zlatograd, Koprivshtitsa, rila monastery, Kostenets, Gorna Oryahovitsa and Kazanlak, at an 
altitude from 350 to 1400 m a.s.l. climate analogues based on climatograms are used to compare 
climatic conditions. the state and forestry indicators of Douglas fir plantations are evaluated by 
the use of different methods including field measurements in sample plots, dendrobiometry and 
comparative analysis. the mean values for height, diameter at breast height, basal area, growing 
stock volume per ha, mean volume increment, canopy closure, etc. are measured or calculated. 
e.g., the mean annual volume increment of the fifteen best provenances in a 20-year old 
provenance experimental plantation growing at 800 m in SFE Kostenets varies from 13.0 m 
3ha-1 to 17.9 m 3ha-1 per year. Douglas fir plantations studied in SFE Smilyan have similar 
mean annual volume increment (from 11.0 m3ha-1 to 17.0 m 3ha-1) which increases if harvested 
wood in performed thinnings is considered also. taking into account the good general state of 
all studied plantations in contrasting regions as well as their high productivity, an increase of 
the afforestation with Douglas fir is recommended. By the usage of appropriate habitats and 
provenances, combined with a relevant establishment and breeding technology in afforestation 
with Douglas fir, remarkable results can be achieved in terms of productivity, sustainability 
and protection of vulnerable territories. 
17. (Г7.9.) Станкова, Т., В. Гюлева, Д. Н. Димитров, Е. Попов. Алометрични 
зависимости за изчисляване на надземната дървесна биомаса на два клона 
пауловния в ранна възраст. Наука за гората, 55, 2, "Марин Дринов", 2019, 43-54. 
Линк 
Резюме: Изследването е насочено към разработване на клоново-специфични 
алометрични модели за изчисляване на надземната дървесна маса на два клона 
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пауловния в млада възраст. Тествани са едно- и двуфакторни функции с водеща 
независима променлива диаметъра в основата или на гръдна височина, а като втори 
предиктор е изпитана височината на дървото. Диаметърът в основата показа много по-
висок прогнозен потенциал от този на гръдна височина, поради което и трите 
селекционирани оптимални модела се основават на него. Изведените зависимости са 
приложими за изчисляване на надземната дървесна биомаса, добита от едностъблени 
фиданки от изследваните клонове на Paulownia tomentosa и P. elongata x fortunei на 
възраст 1 – 4 години, растящи в условията на преходен средиземноморски климат в 
Югозападна България.  
Allometric Relationships for Estimation of Aboveground Woody Biomass of Two 
Clones of Paulownia at Juvenile Age 
Summary: The main objective of the study was to elaborate clone-specific allometric models 
for estimation of aboveground woody biomass of two Paulownia clones at juvenile age by 
easily measurable tree and stand variables.  
Data collection took place in a Nelder wheel experimental plantation, established in the autumn 
of 2013 on the territory of Mikrevo nursery, Strumyani Forestry estate with in vitro propagated 
potted plants of one clone Paulownia tomentosa and one clone P. elongatа x fortunei. 
Measurements and sampling were done three times and data from 1-, 3- and 4-year old trees 
were used to derive the relationships. the models were developed by clones, considering the 
total individual dendromass (stem + branches) as a dependent variable. One- and two-predictor 
functions were tested using either the basal or the breast-height stem diameter as a principal 
predictor, and examining the total tree height as the second independent variable.  
The basal diameter showed much higher prediction potential than the breast-height diameter 
and therefore all the three best models derived were based on it. the woody biomass of P. 
еlongatа x fortunei trees is adequately described by the constant form factor function, while 
the general allometric equation characterized well the dendromass of P. tomentosa. the 
relationships are applicable for estimation of the aboveground leafless biomass, yielded from 
monostem trees of the Paulownia tomentosa and P. elongata x fortunei clones of 1-4 years of 
age, grown at transitional Mediterranean climate in southwestern Bulgaria. 
18. (Г7.8.) Kachova, V., E. Popov, G. Hinkov. 2019. Agroforestry riparian plantations of 
Populus sp. and soil quality improvement. Silva Balcanica, 20 (2) 49-56. DOI: 
10.6084/m9.figshare.9929093 Линк 
Summary: Agroforestry systems are methods of land use in which at the same plot are 
intentionally combined long-term cultivation of trees with crops and/or grazing livestock. At 
the same time, agroforestry can be a good method and opportunity to improve soil quality 
where it is practiced. Plantations with agroforestry practices can be used for preserving and 
enhancing soil fertility. The intensive poplar plantations established alongside the Danube 
River for rapid wood production can be well combined with the application of agroforestry 
practices at the early stage of the tree growth. The aim of this study was to compare plantations, 
in which different agroforestry practices were applied with relation to their main soil 
characteristics – the content of total carbon and nitrogen. The comparative approach and 
standard methods were used. Also, we used the method of Kononova/Balchikova to define 
humus composition and stabilizing of organic matter in these alluvial soils (Alluvial Fluvisols). 
The analyses were carried out in plantations of Populus sp. along the Danube River near 
Oryahovo and Kozloduy. The obtained results showed better indicators for C% (1.92 ÷ 0.96) 
and N% (0.07 ÷ 0.05) in agroforestry systems compared to the control (C% 0.48 and N% 0.01). 
The fractional composition of humus showed a higher value of humic to fulvic acids in 
agroforestry systems (Ch/Cf = 0.27 ÷ 0.67) with respect to those systems where these practices 
were not applied (Cx/Cf = 0.17). This shows better opportunities for agroforestry as a method 
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of land use capable of preserving and improving soil fertility in riparian forests. In this way are 
created vibrant, productive, sustainable and adaptive systems.  
Агролесовъдски крайречни насаждения на Populus sp. и подобряване на качеството 
на почвата 
Резюме: Агролесовъдските системи са методи за използване на земята, при които в един 
и същ парцел нарочно се комбинират дългосрочно отглеждане на дървета със 
земеделски култури и/или паша на добитък. В същото време агролесовъдството може да 
бъде добър метод и възможност за подобряване на качеството на почвата там, където се 
практикува. Насажденията с агролесовъдски практики могат да се използват за запазване 
и повишаване на плодородието на почвата. Интензивните тополови насаждения, 
създадени покрай река Дунав за бързо производство на дървесина, могат да бъдат добре 
комбинирани с прилагането на агролесовъдски практики в ранния етап на растежа на 
дърветата. Целта на това проучване беше да се сравнят насажденията, при които се 
прилагат различни практики на агролесовъдство по отношение на основните им почвени 
характеристики - съдържанието на общ въглерод и азот. Използвани са сравнителният 
подход и стандартните методи. Също така използвахме метода на Кононова / Балчикова, 
за да определим състава на хумус и стабилизирането на органичната материя в тези 
алувиални почви (Алувиални флувисоли). Анализите са проведени в плантации на 
Populus sp. по поречието на река Дунав край Оряхово и Козлодуй. Получените резултати 
показват по-добри показатели за C% (1,92 ÷ 0,96) и N% (0,07 ÷ 0,05) в агролесовъдските 
системи в сравнение с контрола (C% 0,48 и N% 0,01). Фракционният състав на хумуса 
показва по-висока стойност на хуминовите и фулвиновите киселини в агролесовъдските 
системи (Ch/Cf = 0,27 ÷ 0,67) по отношение на онези системи, при които тези практики 
не се прилагат (Cx/Cf = 0,17). Това показва по-добри възможности за агролесовъдството 
като метод за използване на земята, способен да запази и подобри плодородието на 
почвата в крайречните гори. По този начин се създават жизнени, продуктивни, 
устойчиви и адаптивни системи. 
19. (Г7.10.) Stankova, T., V. Gyuleva, E. Popov, K. Petkova, D. N. Dimitrov, V. Biserkov, 
E. Andonova, P. Stefanova. 2019b. Impact of spacing, clone and coppicing on biomass 
production of two black poplar hybrids. – Forestry Ideas, 25(2), 351-368. 
Summary: The main objective of this study was to investigate the influence of genotype, 
spacing, age and harvesting cycle on the woody biomass production from coppiced plants of 
the black poplar hybrids (Populus × euramericana (Dode) Guinier) ‘Agathe F ’and ‘Guardi’. 
The experiment was carried out in a Nelder wheel trial plantation with 11 nearly-square 
spacings, ranging from 1.0 to 11.5 m2 and data collection took place at the end of the 2nd, 4th 
and 5th year from plantation establishment. Spacing significantly affected dendromass 
production in both clones and all har- vesting cycles considered. The individual plant biomass 
generally increased with spacing, but growth approached saturation at the lowest densities for 
the plants of clone ‘Agathe F’. Comparable dendromass amounts were recorded for both clones 
after 1 and after 3 years of shoot growth, and marginally significant genotype effect was found 
for the 4-year-period of dendromass production, when the plants of ‘Guardi  ’attained higher 
biomass yields. No significant effect of the harvesting cycle was distinguished within 3-year 
production period, the accumulated amounts of 1- and 2-year-old shoots yielding similar 
quantities to those of 3-year-old sprouts for both clones. The black poplar hybrids did not differ 
significantly in the number of sprouts produced at any of the investigated ages. The shoot 
number increased with growing space and with stump age, the influence of age being obscured 
only at the highest planting densities. The plants of clone ‘Agathe F ’showed substantial growth 
decline in the 5th year from plantation establishment due to worsen environmental conditions 
and biotic pests, while clone ‘Guardi  ’proved higher suitability for cultivation as a short 
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rotation crop under Mediterranean climate, because of its steady growth even at worsen site 
conditions. Under unfavorable alterations in the water availability and with- out additional 
irrigation, coppiced plantations of ‘Guardi  ’would produce above 4 Mg/ha/year dry 
dendromass, if cultivated on light arable Fluvisols.  
Влияние на гъстотата, клона и ротационния цикъл върху производството на 
биомаса на два хибрида на черна топола 
Резюме: Основната цел на това проучване беше да се проучи влиянието на генотип, 
възраст, и ротационен цикъл върху производството на дървесна биомаса от издънкови 
растения от хибридите на черната топола (Populus × euramericana (Dode) Guinier) 
'Agathe F' и 'Guardi' , Експериментът се провежда в пробна плантация колело на Nelder с 
11 почти квадратни разстояния, вариращи от 1,0 до 11,5 м2 и събирането на данни се 
извършва в края на 2-ра, 4-та и 5-та година от създаването на плантацията. Разстоянието 
значително повлия на производството на дендромаса както при клоновете, така и във 
всички разглеждани ротационни цикли. Индивидуалната растителна биомаса 
обикновено се увеличава с разстоянието, но растежът се доближава до насищане при 
най-ниските плътности за растенията от клон „Agathe F“. Съпоставими количества на 
дендромаса са регистрирани и за двата клона след 1 и след 3 години растеж на издънките, 
а незначително значим генотипен ефект е установен за 4-годишния период на 
производство на дендромаса, когато растенията от „Guardi“ постигат по-високи добиви 
от биомаса. В рамките на 3-годишния период на производство не се различава 
значителен ефект от ротационния цикъл, натрупаните количества издънки от 1 и 2 
години дават сходни количества с тези на 3-годишните издънки и за двата клона. 
Хибридите на черната топола не се различават значително по броя на произведените 
издънки през която и да е от изследваните периоди. Броят на издънките нараства с 
увеличаване на пространството и с възрастта на пънчето, като влиянието на възрастта се 
затъмнява само при най-висока плътност на засаждане. Растенията на клон „Агате F“ 
показаха значителен спад в растежа си през 5-тата година от създаването на плантациите 
поради влошени условия на околната среда и биотични вредители, докато клонът 
„Гуарди“ доказа по-висока годност за отглеждане като култура с къса ротация в 
средиземноморски климат, поради стабилния си растеж дори при влошени условия на 
месторастенето. При неблагоприятни изменения в наличността на вода и без 
допълнително напояване, издънкови насаждения от „Guardi“ биха произвели над 4 
Mg/ha/година суха дендромаса, ако се култивират на леки обработваеми флувисоли. 
20. (B4.9.) Попов Е. 2020. Кълняемост на дългосрочно съхранявани семена от 
дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Наука за гората. 1, (56) 15-28. ISSN 
0861-007X, Web of Science, Референтен списък НАЦИД Линк 
Резюме: Извършен е анализ на възможностите за дългосрочно съхраняване на семена от 
дугласка (Pseudotsuga menziesii (Мirb.) Franco). Представени са проучвания за 
качеството на семената от 28 произхода от дугласка от щатите Орегон, Монтана, 
Вашингтон, Аризона и Ню Мексико. Определени са показателите кълняемост, енергия 
на кълнене, почвената поникваемост и дружност на кълнене. Средната кълняемост за 
целия експеримент е 76%. 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 
принудителният семенен покой при продължително съхранявани партиди, добивани в 
пълни семеносни години.   
Germination of Long Stored Douglas-Fir (Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco) Seeds 
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Summary: Examination of seed quality from 28 Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco) provenances from the states of Oregon, Washington, Arizona and New Mexico were 
carried out. the seed quality was quantified using germination capacity, germination energy 
and uniformity of germination. the average germination capacity for the whole experiment was 
76%. special interest deserves the preservation of good germination quality of the seeds of 
some provenances after a relatively long- storage period: 19 – 28 years. the article also 
highlights the treatment of moisturized seeds for a period of 35 days at a low but positive 
temperature of 1 to 3°C applied for braking dormancy, as well as the option of using long- 
stored seed lots coming from mast years. The good results in testing long-stored seeds give us 
reason to recommend the method used to brake dormancy: cold at a low but positive 
temperature of 1 to 3°C treatment of moisturized seeds for a period of 35 days. 
21. (Г8.2.) Александров, А., К. Генов, Е. Попов. 2000. Върху интродукцията на някои 
североамерикански иглолистни видове. Сборник научни доклади от Международна 
научна конференция “75 години лесотехническо образование в България” 15-16 
юни 2000, София, т. I, 384-390. 
Резюме: Интродукционната дейност в България протича в две фази. Първата включва 
периода от 1905 до 1930 г. Най-старата плантация от дугласка от този период на възраст 
80 години има средна височина 33 м и среден диаметър 46,2 см. Втората фаза започва 
след 1956 г. В северните и влажни места дугласката показва бърз капацитет на растеж и 
добра способност за оцеляване. Високи растежни показатели се наблюдават 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. 
On the introduction of some north American conifers 
Summary: The introduction activity in Bulgaria took place in two phases. The first one 
included the period from 1905 to 1930. The oldest Douglas fir plantation from this period at 
the age of 80 years has an average height of 33 m and an average diameter of 46.2 cm. The 
second phase began after 1956. At northern and moist sites Douglas-fir shows fast growth 
capacity and good survival stability. High growing indexes are also observed in some 
plantations of Pinus strobus L., Abies grandis Lindl. and Sequoiadendron giganteum Lindl., 
which indicates that the North American exotic tree species could successfully be used for the 
creation of industrial plantations. 
22. (Г8.1.) Eфремов, Р., А. Александров, Е. Попов, Г. Хинков. 2000. Растежни 
показатели на вековни дървета от род Quercus L. и Fagus L. в България. Сборник 
научни доклади от Международна научна конференция “75 години лесотехническо 
образование в България” 15-16 юни 2000, София, т. I, 377-383. 
Резюме: Направен е опит да се характеризират по-подробно на базата на данни за 
възраст, височина на дърветата и обиколка на стъблото на гръдна височина, растежа на 
вековни единични дървета на Quercus robur L., Quercues petraea Liebl., Quercus cerris L., 
Quercus frainetto Ten. и Fagus sylvatica L. Въз основа на сравненията на резултатите бяха 
направени изводи, че 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 са най-добър растеж по диаметър на гръдна височина, височина и обем 
стъблото. В това отношение вековни дъбови дървета запазиха ранга си в горния 
низходящ ред. 
Growth characteristics of centuries old trees of genera Quercus L. and Fagus L. in 
Bulgaria 
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Summary: An attempt was made to characterize in more details, on the basis of data about 
age, tree height and stem girth at breast height, the growth of centuries-old single trees of 
Quercus robur L., Quercues petraea Liebl., Quercus cerris L., Quercus frainetto Ten., and 
Fagus sylvatica L. Based on result comparisons, conclusions were made that according to 
potential longevity the tree species ranged in descending order as follows: common oak, 
durmast, Turkey ok, common beech and Hungarian oak. The centuries-old trees of common 
oak and durmast, next followed by Turkey oak, common beech, and Hungarian oak had reached 
the biggest diameters. However, beech trees, at the ages from 150 to 300, were found to have 
most rapidly grown in DBH, height, and stem volume. In this respect, centuries-old oak trees 
preserved their ranks in the above descending order. 
23. (Г8.3.) Попов, Е. 2001. Първи резултати от осем годишен провиненчен опит с 
дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в Държавно лесничейство 
Кюстендил. Сборник Трета балканска научна конференция “Изследване, 
запазване и използване на горските ресурси”, 2-6 октомври 2001, София, т. II, ред. 
Найденова Ц., Раев Ив., Александров Ал., Роснев Б., Маринов И., Василев В. Д., 
Цаков Х., Петрова Р., Грозева М., Григоров Г.),  Институт за гората-София, 
Българска академия на науките, Академично издателство Професор Марин 
Дринов, ISBN 954-90896-3-0, 60-68. 
Резюме: Обект на разследване е експериментална плантация с походи от дугласка  
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), създадена в Държавно горско стопанство 
Кюстендил“ при надморска височина 1000 m. Произходите са от 20 семенни зони в 
щатите Орегон, Вашингтон, Аризона и Ню Мексико. Приложена е квадратна схема на 
засаждане с разстояние между фиданките 2 m. Измерването на височината на фиданките 
се извършва с  лата за четири последователни години с точност до 2 cm. За оценка на 
височината на фиданките е използвана описателната статистика и едно- и двуфакторен 
дисперсионен анализ. 
Основната цел на статията е оценка на произходи от дугласка в експерименталната 
плантация от гледна точка на растежа им по височина. 
Височините на фиданките от изследваните произход варират от 209,6 см за произход № 
4 до 116 см за произход № 54. Средната височина за цялата експериментална култура в 
Държавното горско стопанство Кюстендил е 153,2 см. Височините на фиданките в 
рамките на произхода варират в доста широки граници. Имайки предвид средната 
стойност за целия експеримент, семенните зони 402, 411, 403, 053, 222 и 012 могат да 
бъдат посочени като много добри. Тези семенни зони са от планинската верига на 
Каскадните планини в щата Вашингтон, както и от две крайбрежни семенни зони. С най-
ниските показатели за растежа по височина са произходи от Ню Мексико и някои 
семенни зони от източната част на Каскадните планини. 
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 бавно растящи произходи също 
принадлежат към тези региони. 
Първите резултати от експерименталната плантация в държавното горско стопанство 
Кюстендил ни дават основание да препоръчаме произходите от семенните зони 402, 411, 
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403, 053, 222 и 012. Произходите от северната част на Каскадните планини в Щата 
Орегон показват най-добрите растежни показатели. 
First results of eight years continuing provenance trial with Douglas fir (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) in the state forestry estate “Kjustendil” 
Summary: The subject of an investigation is experimental provenance plantation of Douglas 
fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) created in the State Forestry Estate “Kjustendil” at 
an altitude of 1000 m. The provenances include 20 seed zones in the states of Oregon, 
Washington, Arizona, and New Mexico. A squared scheme of planting was applied, with a 
distance between the seedlings 2 m. The measuring of the seedlings heights was performed 
with a metric hub for four continuous years, with accuracy to 2 cm. For estimation of the height 
of the seedlings methods from the descriptive statistics and one and two-factor dispersion, 
analyses were used. 
The basic aim of the article is the assessment of the provenances of Douglas fir in the 
experimental plantation from the point of view of their growth in height. 
The heights of the seedlings from the investigated provenances vary from 209.6 cm for the 
origin No 4 up to 116 cm for the origin No 54. The average height for the entire experimental 
plantation in the State Forestry Estate Kjustendil is 153.2 cm. The heights of the seedlings in 
the frame of the provenances vary in rather wide limits. Having in mind the average value for 
the whole experiment, the seed zones 402, 411, 403, 053, 222, and 012 can be pointed out as 
very good. These seed zones are from the mountain range of the Cascade Mountains in the 
Washington State, as well as two coastal seed zones. With the lowest indexes for height, growth 
is the seed zone from New Mexico and some seed zones from the eastern part of the Cascade 
Mountains. 
According to the height growth rate of the seedlings, the provenances are divided into three 
groups: 
Provenances with fast growth – 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 29, 32, 34, 43 (14 provenances); 
Provenances with medium growth – 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 44, 52, 54 (15 
provenances); 
Slow growing provenances – 17, 27, 28, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 53, 55 (17 
provenances). In spite of the better growth rate of the provenances from the coastal regions and 
the western part of the Cascade Mountains, some slow-growing provenances also belong to 
these regions. 
The first results from the experimental plantation in the State Forestry Estate Kustendil give us 
a reason to refer the provenances from the seed zones 402, 411, 403, 053, 222, and 012. The 
provenances from the northern part of the Cascade Mountains in the Oregon State show the 
best growth indexes. 
24. (Г8.5.) Попов, Е., К. Петкова. 2003. Растеж по височина на дугласката 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в опитни култури. Сборник Научни доклади 
от международна научна конференция “50 години лесотехнически университет”, 1-
2 април 2003, София, ИК при ЛТУ 92-95. 
Резюме: Възможностите за растеж на 44 произхода от дугласка бяха анализирани в 8-
годишни провиненчни опити в държавните лесничейства Костенец, Кюстендил и 
Учебно опитно горско стопанство Петрохан. 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 
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стопанство Петрохан. Доказано е, 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. 
Growth in Height in Experimental Plantations of Douglas-Fir (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco) 
Summary: The growth possibilities of 44 provenances of Douglas-fir were analyzed in 8 years 
old provenance trials in State Forestry’s Kostenets, Kustendil and Training, and Experimental 
Forest Range Petrohan.  The best growth possibilities were expressed by the provenances: 4 
Newhalem, 19 Parkdale, 5 Newhalem, 7 Darington, 9 Monroe, 29 Idanha, 10 Bremerton, and 
11 Bremerton. The best growth in height was established for the Douglas-fir from the 
experimental plantation in State Forestry Kostenets followed by that in State Forestry Kustendil 
and Training and Experimental Forest Range Petrohan. It is proved that the origin of the 
reproductive materials, the site conditions at which the plantations have been established, as 
well as the interaction between two factors, influenced the changes in height growth of the 
saplings from different provenances. 
25. (Г8.5.) Попов, Е. 2003. Сравнение на разпределението на кореновата биомаса 
при Juglans regia L. и хибрида NG23 x RA (J. Nigra x J. Regia). Сборник научни 
доклади: Международна научна конференция “75 години Институт за гората при 
БАН”, 1-5 октомври 2003, София, т. 2, Академично издателство Професор Марин 
Дринов,  ISBN 95490896-7-3, 111-116. 
Резюме: Разпределението на финните, тънки и груби корени на обикновения орех 
(Juglans regia L.) и хибридния NG23 x RA (J. nigra 23x J. regia) е анализирано по 
дълбочина на почвения профил на разстояния от 0,30 m и 1,30 м от ствола на дървото. 
Проучванията са проведени в 10-годишна експериментална плантация. Кореновите 
проби бяха извлечени от дълбочина на почвата до 1,20 m. Разпределението на финните 
корени разкрива модел на експоненциално намаляване 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 фините 
корени е два пъти по-ниска за хибрида в сравнение с обикновения орех. Резултатите за 
разпределението на различните коренови фракции могат да бъдат използвани при 
определяне на агролесовъдските системи, включващи тези два генотипа. 
Comparison of the root biomass distribution of Juglans regia L. and the hybrid NG23 x 
RA (J. nigra 23 x J. regia) 
Summary: The distribution of the fine, thin and coarse roots of the Common walnut (Juglans 
regia L.) and the hybrid NG23 x RA (J. nigra 23x J. regia) were analyzed through the depth 
of the soil profile at distances of 0.30 m and 1.30 m from the tree trunk. The investigations 
were carried out in 10 years old experimental plantation. The root samples were extracted from 
a soil depth up to 1.20 m. The distribution of the fine roots reveals a model of exponential 
decrease with the increase of the soil depth. The quantity of the fine roots of the common 
walnut exceeds this for the hybrid one by 38.1%. In the surface soil layer (0-15 cm) the 
concentration of the fine roots is twice lower for the hybrid compared with the common walnut. 
The results about the distribution of the different root fractions can be used in determining 
agroforestry systems including these two genotypes. 
26. (Г8.7.) Златанов, Ц., Е. Попов, Г. Хинков. 2005. Възобновителен потенциал в 
култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. 
Видева, М., С. Енева, Д. Павлов, В. Базитов, Н. Шабан (Ред.), Сборник от научна 
конференция с международно участие, том II Растениевъдство, 2-3 юни 2005, Стара 
Загора, Съюз на учените – Стара Загора, ISBN 954-9329-20-8, 315-319. 
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Резюме: Изследван е възобновителния потенциал на насажденията от дугласка 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. Проучени са четири 
насаждения. Насаждението, определено като обект 2 (на възраст 35 години), се отличава 
с най-добър възобновителен потенциал - броят на фиданки и дървета в котли и открити 
площи е между 25 и 93000 на хектар. Възрастта на подраста е между две и осемнадесет 
години, а доминиращата височина е между 0,8 и 3,2 m. Възобновяване е установено и в 
обект 3 (на възраст 35 години). Структурата на възрастта и височината  на подраста е 
сходна, но броят на фиданките е няколко пъти по-малък. Почти не е открито 
възобновяване в обекти 1 и 4 (на възраст 41 и 37 години). 
Regeneration in Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Plantations in the 
region of Gorna Arda 
Summary: The regeneration potential of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
plantations in the region of Gorna Arda has been investigated. Four stands have been studied. 
The stand defined as object 2 (35 years of age) is distinguished with best regeneration potential 
— the number of seedlings and saplings in gaps and open areas is between 25 and 93000 per 
hectare. The age of regeneration is between two and eighteen years and the dominant height is 
between 0.8 and 3.2 m. Regeneration was also found out in object 3 (35 years of age). Its age 
and height structure is similar but its number is several times smaller. Almost no regeneration 
was found in objects 1 and 4 (41 and 37 years of age). 
27. (Г8.6.) Попов Е., Г. Хинков, Ц. Златанов. 2005. Продуктивност на култури от 
дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в района на Горна Арда. Видева, М., 
С. Енева, Д. Павлов, В. Базитов, Н. Шабан (Ред.), Сборник от научна конференция 
с международно участие, том II Растениевъдство, 1-2 юни 2005, Стара Загора, Съюз 
на учените – Стара Загора,  ISBN 954-9329-20-8, 320-326. 
Summary: Productivity of Douglas Fir ((Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
Plantations in the region of Gorna Arda River 
Резюме: Проведените изследвания дадоха информация за резултатите от въвеждането 
на дугласката в изследвания регион въз основа на продуктивността на вида и капацитета 
му за растеж. Средният годишен прираст по обем е 14,5 m3 ha, а нетният запас достига 
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%. Отчитайки производителността и капацитета 
за растеж, интродукцията на дугласката в района на река Горна Арда може да се счита 
за успешно. 
Productivity of Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Plantations in the 
region of Gorna Arda River 
Summary: The investigations carried out gave information about the results from the 
introduction of Douglas fir based on the species productivity and growth capacity in the studied 
region. The mean annual volume increment is 14.5 m3 ha and the net growing stock reach up 
to 540 m3 and 646 m3 respectively at ages of 35 and 41 years. The biometric indexes 
characterizing growth – mean diameter and mean height, proved to exceed those for the 
indigenous Scots pine with 131% and 126% respectively. Taking into consideration the 
productivity and growth capacity the introduction of Douglas fir in the region of Gorna Arda 
River can be considered successful. 
28. (Г8.10.) Златанов, Ц., Е. Попов, Г. Хинков, П. Траjков. 2006. Обновителен 
потенциjал на културатa от дуглазиjа (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) во 
местността “Димовец” – Шипченска Стара планина. Шумарски преглед, Год. 41, 
Скопjе, ISSN 0585-9069, 114-119. 
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Резюме: Изследван е възобновителния потенциал на културата от дугласка (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) в района на Шипченска планина (Средна Стара планина). 
Изследваната плантация е най-старата, позната в България (97 години). Процесът на 
възобновяване е изследван при в три различни условия: (i) при склопеност 0,7; (ii) в 
котли с различни размери; (iii) в съседни 80-годишни насаждения от Pinus silvestris L. и 
Pinus nigra Arn. 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. 
Regenerative potential of Douglas-fir plantation (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
in Dimovets area 
Summary: The regeneration potential of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
plantation in the region Shipka mountain (Middle Balkan Range) was investigated. The 
plantation studied is the oldest one known in Bulgaria (97 years). The regeneration process was 
investigated in three different environments: (i) under canopy closure of 0.7; (ii) in gaps with 
different sizes; (iii) in adjacent 80 years old plantations of Pinus silvestris L. and Pinus nigra 
Arn. The regeneration in the gaps with area of 500 m2 and larger grow best (H>25 m at age 40 
to 50). In the adjacent pine plantations, Douglas-fir regeneration also has good temp of growth 
(H>10 m) and is numerous (above 10000 individuals per ha). Saplings in the smaller gaps and 
under canopy closure of 0.7—1.0 definitely diminish their growth once they past the age of 10. 
29. (Г8.8.) Хинков, Г., E. Попов, Ц. Златанов. 2006. Растеж, състояние и перспективи 
на най-старата производствена култура от обикновен дъб (Quercus robur L.) в 
района на Казанлък, Наука за гората, 3, ISSN 0861-007X, 23-33. 
Резюме: Обект на изследване е най-старата (95 годишна) култура от обикновен дъб 
(Quercus robur L.) в България. Насаждението е създадено на място, нетипично за вида 
(по-бедно и по-сухо). Стабилността на дървостоя беше сравнително висока. Основните 
параметри на растежа бяха следните: среден диаметър на гръдна височина 29 cm, средна 
височина 19,5 m, кръгова площ 35,2 m2/ha и обем 369,9 m3/ha. Тридесет процента от 
запаса е съставен от Fagus sylvatica L. и Quercus petraea Liebl., на възраст 130 години. 
Видовият състав на подраста е богат, като най-разпространеният вид е Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco. При липса на адекватни лесовъдни мерки, дугласката ще стане 
доминиращият вид в следващото поколение. 
Growth, condition and perspective of the oldest pedunculate oak (Quercus robur L.) 
plantations in the region of Kazanluk 
Summary: The object of investigation was the oldest (95 years old) pedunculate oak (Quercus 
robur L.) plantation in Bulgaria. The plantation was established on a site not typical for the 
species (poorer and drier). The stability of the stand was relatively high. The main growth 
parameters were as follows: mean dbh 29 cm, mean height 19.5 m, basal area 35.2 m2/ha, and 
volume 369.9 m3/ha. Thirty percent of the growing stock was composed of Fagus sylvatica L. 
and Quercus petraea Liebl., aged 130. The species composition of the understory is rich, the 
most abundant species being Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. In the absence of adequate 
silvicultural measures, Douglas-fir is going to become the dominant species in the next 
generation. 
30. (Г8.13.) Попов, Е. 2006. Култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco) в района на Копривщица. Сборник “Науката в условията на 
глобализацията през XXI век”, т. I Растениевъдство, технологични въпроси на 
растениевъдството, генетика и селекция, плевели, болести и неприятели, 
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Международна научна конференция 1-2 юни 2006, Стара Загора, Съюз на учените 
– Стара Загора, ISBN 954-9329-27-5, 158-163.  
Резюме: Експериментът включва една чиста и една смесена със  смърч, бреза и топола 
култури от дугласка от един клас на възраст, разположени в засегнат от силно 
антропогенно влияние район до Копривщица. Проведените проучвания дадоха 
информация за резултатите от интродукцията на дугласката въз основа на 
производителността на вида и капацитета за растеж. Средният годишен прираст по обем 
достига съответно до 13,9 и 17,4 м3 ха-1 в ПОП1 и 2, 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. 
Тополовите дървета обаче надрастват дърветата от дугласката и ги потискат. Някои 
брези също надрастват и потискат дугласката. Тези резултати в смесената култура, както 
и биологичните характеристики на дугласката, тополата и брезата ни дадоха основание 
да отхвърлим опитите за създаване на смесени насаждения от дугласка с топола и бреза. 
Отчитайки производителността и капацитета за растеж, въвеждането на дугласка в 
района на Копривщица може да се счита за успешно. 
Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) plantations in the region of 
Koprivshtitsa 

Summary: The experiment includes one pure and one mixed with Norway spruce, Burch, and 
poplar plantations of Douglas-fir at equal age class, situated in affected by strong 
anthropogenic influence region next to Koprivshtitsa. The investigations carried out gave 
information about the results from the introduction of Douglas-fir based on species productivity 
and growth capacity. The mean annual volume increment reaches up to 13,9 and 17,4 m3 ha-1 
respectively in PSP1 and 2 and the net total stock reaches up to 1056,9 m3 and 1232,7 m3  
respectively at ages of 76 and 71 years. The biometric indexes of Douglas-fir characterizing 
growth — mean diameter and mean height proved to exceed those for the indigenous Norway 
spruce with 124% and 113% respectively. The poplar trees however overgrow Douglas-fir trees 
and suppress them. Some birch trees also overgrow and suppress Douglas-fir trees. These 
results in the mixed plantation, as well as the biological characteristics of Douglas-fir, Poplar, 
and Birch, gave us the reason to reject the attempts to create mixed Douglas-fir plantations 
with Poplar and Birch. Taking into consideration the productivity and growth capacity the 
introduction of Douglas-fir in the region of Koprivshtitsa can be considered as successful. 
31. (Г8.9.) Popov, Е. 2006. The role of intensive plantation forestry for protection of 
biodiversity. Pešić, V. & Hadžiablanović, S. (Eds.) Proceedings of the Symposium, II 
International Symposium of Ecologists of Montenegro. Kotor, 20-25.09.2006, 63-67. 
Summary: Protected areas in Bulgaria overrate 5% of the total country’s area with a tendency 
this proportion to increase. Protective forests and forests for recreation represent 26,6% and 
the forests and lands in protected areas - 7,5% of the total forest fund. Some 14% of Bulgarian 
forests have as primary goal protection from soil erosion and water balance maintenance. 
The aim of this work is to emphasize the importance and role of the intensive forest plantations 
and of Douglas fir in particular, as factor for the protection of the biodiversity in Bulgaria. 
Intensive plantations of fast-growing forest tree species have an indirect valuable contribution 
to the conservation of protected forest areas and reduce the pressure on forest ecosystems in 
general. The necessity and possibilities for increasing the production capacity and the total area 
of forest plantations are discussed. Specific activities for successful plantation forestry as a 
choice of appropriate species and clones, afforestation with breaded planting material, 
optimization of morphological and physiological conditions for the existence of the forest tree 
species before and at planting time, implementation of thinning and improvement of the 
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physical environment of the plantations and their protection from pests and catastrophic events 
are pointed out. 
We need not only to reach static harmony between the protection of forest ecosystems and 
sustainable development but permanent optimization of the relation between nature and human 
society. 
Значение на интензивните горски култури за опазване на биологичното 
разнообразие 
Резюме: Защитените територии в България надхвърлят 5% от общата площ на страната 
с тенденция този дял да се увеличава. Защитните гори и горите за рекреация 
представляват 26,6%, а горите и земите в защитени територии - 7,5% от общия горски 
фонд. Около 14% от българските гори имат за основна цел защита от ерозия на почвата 
и поддържане на водния баланс. 
Целта на тази работа е да се подчертае значението и ролята на интензивните горски 
култури и в частност на тези от дугласка, като фактор за опазването на 
биоразнообразието в България. 
Интензивните насаждения от бързорастящи горски дървесни видове имат непряк ценен 
принос за опазването на защитените горски територии и намаляват натиска върху 
горските екосистеми като цяло. Обсъждат се необходимостта и възможностите за 
увеличаване на производствения капацитет и общата площ на горските култури. 
Специфични дейности за успешно плантационно горско стопанство са: 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. 
Необходимо е 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. 
32. (Г8.11.) Popov, Е. 2006. Austrian pine (Pinus nigra Arn.) plantations established on 
bare karst terains in the region of Belovo. Rakonjac, L. (Ed.) Sustainable Use of Forest 
Ecosystems - the Challenge of the 21st Century. International Scientific Conference in 
occ. of 60 years of operation of Institute of Forestry, Belgrade, Serbia 8-10 November, 
2006, Donji Milanovac, Serbia. Proceedings. Institute of Forestry, Belgrade: ISBN 978-
86-80439-07-5,136-140. 
Summary: The experiment includes two Austrian pine (Pinus nigra Arn.) plantations at the 
same age class situated on the north and south-facing slopes, affected by strong anthropogenic 
influence, in the region next to Momina Klisura village – Belovo State Forestry. The results 
from reforestation of completely devastated terrains situated on marble mother rock, on the 
base of species productivity and growth capacity were evaluated. The growing stock in PSP 1 
and 2 reaches up to 380.6 m3 at the age of 42 and 190.98 m3 at the age of 47 years respectively. 
The biometric indexes of Austrian pine characterizing growth – mean diameter, basal area, and 
growing stock in PSP 1 proved to exceed those for the corresponding bonitat class, which 
clearly demonstrates the influence of aspect and inclination on the site conditions and growth 
indexes. Taking into consideration the productivity, growth capacity, and general status, the 
studied Austrian pine plantations created on devastated karst terrains can be considered as 
successful. Taking into consideration the productivity, growth capacity and general status, the 
studied Austrian pine plantations created on devastated karst terrains can be considered as 
successful.  
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Култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) създадени върху деградирани карстови 
терени в района на Белово. 
Резюме: Експериментът включва две култури от черен бор (Pinus nigra Arn.) от един и 
същ клас на възраст, разположени на северен и южен склон, засегнати от силно 
антропогенно влияние, в района до село Момина Клисура - Държавно горско стопанство 
Белово. Резултатите от залесяването на напълно опустошени терени, разположени върху 
основна скала мрамор, бяха оценени въз основа на продуктивността и капацитета за 
растеж на вида. Запасът в PSP 1 и 2 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 PSP 1, се оказват 
надвишаващи тези за съответния клас бонитет, което ясно показва влиянието на 
изложението и наклона върху условията на месторастенето и растежните показатели. 
Отчитайки производителността, капацитета за растеж и общото състояние, изследваните 
черен борови култури, създадени върху опустошени карстови терени, могат да се считат 
за успешни. 
33. (Г8.12.) Popov, E., D. Pandeva, V. Christov, M. Trifonova. 2006. Douglas Fir 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Plantations in Bulgaria. Rakonjac, L. (Ed.) 
Sustainable Use of Forest Ecosystems - the Challenge of the 21st Century. International 
Scientific Conference in occ. of 60 years of operation of Institute of Forestry, Belgrade, 
Serbia 8-10 November, 2006, Donji Milanovac, Serbia. Proceedings. Institute of Forestry, 
Belgrade: ISBN 978-86-80439-07-5,130-135.  
Summary: High productivity and relative resistance of Douglas fir made it one of the most 
broadly used introduced coniferous tree species as in Europe so in Bulgaria. The introduction 
of Douglas fir in Bulgaria as tree species for afforestation purposes started at the beginning of 
the last century and up today the area occupied by Douglas fir plantations reaches 6 714 
hectares.  
The area and growing stock distribution of Douglas fir plantations according to the State 
Forestry’s and Regional Forestry Boards in Bulgaria were analyzed. Based on it and on the 
productivity reached in some of the oldest plantations, an attempt for assessment of 
perspectives for breeding Douglas fir in Bulgaria was carried out.  
Taking into consideration the productivity, growth capacity and general status, Douglas fir 
plantations can be considered as successful and the species as a perspective for more broad 
breeding mainly for intensive plantations  
Култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в България 
Резюме: Високата производителност и относителната устойчивост на дугласката я 
превърнаха в един от най-широко използваните интродуцирани иглолистни дървесни 
видове както в Европа, така и в България. Въвеждането на дугласката в България като 
дървесен вид за залесяване започва в началото на миналия век и до днес площта, заета с 
насажденията от дугласка, достига 6 714 хектара. 
Анализирани са площта и запасите от дугласка по Държавните лесничейства и 
Регионалните дирекции по горите в България. Въз основа на този анализ и на 
производителността, постигната в някои от най-старите насаждения, беше направен 
опит за оценка на перспективите за развъждане на дугласка в България. 
Като се вземат предвид продуктивността, капацитета за растеж и общото състояние на 
културите, насажденията от дугласка могат да се считат за успешни, а видът 
перспективен за по-широко развъждане главно с цел създаване на интензивни горски 
култури. 
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34. (Г8.14.) Попов, Е. 2007. Подиганье интензивни култури од дуглазиjа (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) како можност за зачуванье на биолошкото разнооброзие. 
Одржливо шумарство – проблеми и предизвици. Перспективи и предизвици во 
дрвната индустриjа. Мегjународен симпозиум 24-26 Oктомври 2007, Охрид. 
Зборник на трудови. Год. 42. Шумарски факултет, Скопjе: 219-223.  
Резюме: Защитените територии в България надхвърлят 5% от общата площ на страната 
с тенденция този дял да се увеличава. Защитните гори и горите за отдих представляват 
26,6%, а горите и земите в защитени територии - 7,5% от общия горски фонд. средният 
годишен прираст на хектар в отделни проби от парцели варира от 13,9 до 17,4 м3 ха-1. 
Производството на голямо количество дървен материал от единица площ в интензивни 
насаждения от Дугласка ще даде възможност за по-ограничено използване на горите в 
други региони. Ще допринесе, в дългосрочен план, процесът на увеличаване на 
защитената горска площ да не се свързва с намаляване на количеството на произведения 
дървен материал. 
Establishment of Intensive Douglas-Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
Plantations as a Possibility for Preserving Biodiversity 
Summary: Protected areas in Bulgaria overrate 5% of the total country’s area with tendency 
this proportion to increase. Protective forests and forests for recreation represent 26,6% and 
the forests and lands in protected areas - 7,5% of the total forest fund. the mean annual 
increment per hectare in separate sample plots varies from 13,9 to 17,4 m3 ha-1. Production of 
a big amount of timber per unit area in intensive Douglas-fir plantations will give a possibility 
for more restricted use of forests in other regions and will contribute in a long-term plan that 
the prices of increasing of the protected forest area not to be related with a decrease of the 
amount of the timber production. 
35. (Г8.15.) Попов Е. 2009. Култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
в района на Рилски манастир.  Димов С., Д. Павлов, С. Енева, М. Видева, Г. Делчев 
(ред.) Сборник от Международна научна конференция 4 – 5ти юни 2009, Стара 
Загора „Развитие на икономиката и обществото на база на знанието”, Том 1 
Селскостопански науки, Изследване на растенията: 370-375. 
Резюме: Експериментът е осъществен в 82-годишна култура от дугласка, разположена 
към горната граница на разпространение на вида в България 1400 m н. в. по западните 
склонове на Рила в района на Държавно горско стопанство Рилски манастир. 
Проведените проучвания дадоха информация за резултатите от интродукцията на 
дугласката въз основа на продуктивността на вида и капацитета за растеж. 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). 
Douglas-fir (Pseudotsuda menziesii (Mirb.) Franco) plantations in the region of Rila 
monastery 
Summary: The experiment has been carried out in 82 years old Douglas fir plantation, situated 
at the upper elevation limit 1400 m a.s.l. of species distribution on western slopes of Rila 
mountain in the region of Rila monastery state forestry.  
The investigations carried out gave information about the results from the introduction of 
Douglas fir based on the species productivity and growth capacity. The mean annual volume 
increment of plantation reaches up to 14,19 m3 ha-1per year and the net total stock reaches up 
to 1163,32 m3 ha-1 at age of 82 years. The biometric indexes of Douglas fir characterizing 
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growth – mean diameter and mean height, reached 43,0 cm and 38,0 m and proved to exceed 
those for the indigenous, Silver fir, and Scottish pine.  
36. (Г8.16.) Стоянова, Н., Е. Попов, А. Делков, Д. Стоянов 2010. Климатични 
промени и екологичен риск за състоянието на гори от ниската лесорастителна зона. 
Екологично инженерство и опазване на околната среда. III Лесобиология, № 2, 
ISSN 1311‐8668 (print) 2367‐8429 (online), 59-67. 

Резюме: Горските екосистеми като биологични системи имат определена стабилност 
спрямо климатичните промени, но при значителни смущения те биха могли да се 
променят или загинат. Настоящото изследване характеризира климатичните промени в 
периода 1952-2007 г. за долния горски растителен пояс на Югозападна България. 
Проследени са динамиката на температурата на въздуха и количествата валежи и 
промяната на индекса на сушата по де Мартон. С помощта на екологични климатограми 
по Валтер са определени периодите на засушаване и тяхната дълготрайност както за 
изследвани обекти (съответно на надморска височина 520 и 206 м), така и периоди на 
засушаване и тяхната продължителност в обекта на по-ниска надморска височина. 
Анализираните климатични данни са показателни за наличието на екологичен риск за 
състоянието на горската растителност в изследваните райони. Набляга се на сложния 
характер на изменението на климата, както и на необходимостта от постоянен 
мониторинг, анализ и интерпретация както на измененията в климата, така и на тяхното 
въздействие върху растителността на горските дървета. 
Climate Changes and Ecological Risk for Status of Forests in the Lower Forest Vegetation 
Belt. 
Summary: Forest ecosystems, as biological systems, have certain stability towards climate 
changes but at significant disturbances, they could modify or die. The present study 
characterizes climate changes in the period 1952-2007 for the lower forest vegetation belt of 
South-west Bulgaria. The dynamics of air temperature and precipitation amounts have been 
followed and the change of drought index after de Marton has been determined. With the help 
of ecological climatograms after Walter, the drought periods and their durability have been 
determined for both objects of study (at altitudes 520 and 206 m a. s. l., respectively), as well 
as drought periods and their durability in the object at a lower altitude. The analyzed climatic 
data are indicative of the presence of ecological risk for the status of forest vegetation in studied 
regions. It is stressed on the complicated character of climate change, as well as on the necessity 
of permanent monitoring analysis and interpretation of both climate changeя and their impact 
on forest tree vegetation. 
37. (Г8.17.) Popov Е. 2010. Contribution to the identification of Douglas-fir (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) provenances promising for afforestation practice. Forestry 
Ideas, vol. 16 N 2 (40), ISSN 1314-3905, 204 – 210. 
Summary: Rapid growth is one of the most valuable characteristics of Douglas fir. In order to 
make the best use of this feature of its, it is necessary to investigate the growth characteristics 
of this tree species at level population. The objective of this research is to contribute to 
identifying promising provenances of Douglas fir in the experimental plantation in Konyavska 
Mountain. In order to attain the above objective methodologies for establishment and 
assessment of provenance experiments, early tests and statistics were applied. The average 
values for height of the trees for a period of five consecutive years: 5, 6, 7, 8 and nine, as well 
as the current height increment for four years for each provenance in the trial plantation 
established with provenances from the states of Oregon, Washington, Arizona, and New 
Mexico in State Forest Service Kustendil, were estimated. Based on data about the sums of 
precipitation and air temperature, drought and semi-drought periods were determined for 
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corresponding years. The provenances are determined as promising if they meet the following 
two conditions: to be at the top of classification according to reached height and current 
increment in height and to be of current increment in height influenced by the duration of dry 
and semi-dry periods to the least extent. 
Принос за идентифицирането на произходи от дугласка Douglas-fir (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco), перспективни за залесителната практика  
Резюме: Бързият растеж е една от най-ценните характеристики на дугласката. За да се 
използва най-добре тази характеристика на дървесния вид, е необходимо да се изследват 
характеристиките на растежа на ниво популация. Целта на това изследване е да 
допринесе за идентифициране на обещаващи потомства от дугласка в 
експерименталната плантация в Конявска планина. За да се постигнат горните цели са 
използвани методологии за създаване и оценка на провиненчни опити, бяха приложени 
ранни тестове и статистика. Средните стойности за височината на дърветата за период 
от пет последователни години: 5, 6, 7, 8 и 9, както и текущия прираст по височина за 
четири години за всеки произход в опитната култура, създадена с произходи от щатите 
Орегон, Вашингтон, Аризона и Ню Мексико в Държавно горско стопанство Кюстендил 
бяха оценени. Въз основа на данните за сумите на валежите и температурата на въздуха, 
за съответните години бяха определени сухи и полусухи периоди. Произходите се 
определят като обещаващи, ако отговарят на следните две условия: да бъдат на върха на 
класификацията според достигнатата височина и текущия прираст по височина и да са с 
текущ прираст по височина, повлиян в най-малка степен от продължителността на 
сухите и полусухите периоди. 
38. (Г8.18.) Попов Е. 2011. Височина и коефициент на устойчивост на дърветата в 
географска култура от дугласка в района на Костенец. Наука и технологии, том 1, 
бр. 6, Науки за растенията, ISSN:1314-4111, 94 – 99.  
Резюме: Проучванията са проведени в 20-годишната експериментална култура с 
произходи от Дугласка, създадена при надморска височина от 800 метра по северните 
склонове на Рила. Средната, доминиращата височина и коефициентът на стабилност 
бяха анализирани в дървостои на 49 произхода от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco). За определяне на височините и класирането на произхода са използвани 
биометрични методи, както и методи за описателна статистика и ANOVA. 
Идентифицирани са произходи с добри показатели по отношение на средна, 
доминираща височина и коефициент на стабилност и са направени препоръки за по-
широкото им използване при залесяване. 
Height and Coefficient of Stability of Trees in Douglas-fir Trial Plantation in Kostenets 
Region 
Summary: Studies were carried out in the 20 year old Douglas-fir provenance trial plantation 
established at an altitude of 800 meters on the northern slopes of Rila Mountain. The average, 
the dominant height, and coefficient of stability were analyzed in the stands of 49 Douglas-fir 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) provenances. To determine the heights and the ranking 
of origins was used biometric methods as well as methods of descriptive statistics and ANOVA. 
Provenances have been identified with good performance in terms of average, dominant height, 
and coefficient of stability and develop recommendations for their wider use in afforestation. 
39. (Г8.19.) Попов Е. В. Торчик, Г. Холопук. 2011. Културите от дугласка – средство 
за увеличаване продуктивността на горите в Беларус и България. Наука и 
технологии, том 1, бр. 6, Науки за растенията, ISSN 1314-4111, 88 – 93. 
Резюме: Целта на изследването е да се получи нова и да се осветли съществуваща 
информация за резултатите от въвеждането на дугласката въз основа на 
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продуктивността на вида и капацитета за растеж, както и за пренебрегваните 
перспективи за използване на вида в лесокултурната дейност за увеличаване на 
производителността на гори в Беларус и България. Обекти на разследвания са сравними 
плантации  от дугласка в Беларус и България. За постигане на гореспоменатите цели 
бяха използвани методи на горска дендрометрия и климатични аналози. Проведените 
изследвания разкриват информация за резултатите относно въвеждането на дугласката 
въз основа на продуктивността на вида и капацитета за растеж. Средният годишен 
прираст по обема достига до 11,9; 15,5 и 17,4 m3.ha-1 в постоянни пробни площи (PSP) в 
България и 9,3 m3.ha-1 в Беларус, а нетният общ обем на стоящата маса достига до 1081,8; 
и 1232,7 м3.ha-1 съответно на възраст 82 и 71 години в България и 710 м3.ha-1 на възраст 
73 години в Беларус. Биометричните показатели на дугласката, характеризиращи 
растежа - среден диаметър и средна височина, се оказаха надвишаващи тези за местния 
смърч, ела и бял бор в България и тези на бял бор, обикновен смърч и европейска 
лиственица в Беларус. Като се вземат предвид производителността и общото състояние 
на насажденията от дугласка в двете страни, въвеждането на вида в Беларус и България 
може да се счита за успешно. Капацитетът за растеж и участието на вида в горите в две 
страни ясно показва реален потенциал за използване на дугласката в горското 
стопанство за увеличаване на производителността на горите в България и Беларус. 
Douglas-Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Plantations as a Means of Increasing 
the Productivity of Forests in Belarus and Bulgaria. 
Summary: The aim of the research is to obtain new and elucidate existing information about 
the results from the introduction of Douglas fir based on the species productivity and growth 
capacity as well as about the neglected perspectives for utilization of the species in plantation 
forestry for increasing the productivity of forests in Belarus and Bulgaria. Objects of 
investigations were the comparable Douglas fir plantations in Belarus and Bulgaria.  
Methods of forest dendrometry and climatic analogues were used in order to attain the above-
mentioned objectives. The investigations carried out reveal information about the results 
concerning the introduction of Douglas fir based on the species productivity and growth 
capacity. The mean annual volume increment reach up to 11,9; 15,5 and 17,4 m3 .ha-1 in 
permanent sample plots (PSP) in Bulgaria and 9.3 m3 .ha-1 in Belarus and the net total growing 
stock volume reach up to 1081,8; and 1232,7 m3 .ha-1 respectively at ages of 82 and 71 years 
in Bulgaria and 710 m3 .ha-1 at age 73 years in Belarus. The biometric indexes of Douglas fir 
characterizing growth – mean diameter and mean height, proved to exceed those for the 
indigenous Norway spruce, Silver fir and Scottish pine in Bulgaria and those of Scottish pine, 
Norway spruce and European lurch in Belarus. Taking into consideration the productivity, and 
general status of Douglas fir plantations in the two countries the introduction of Douglas fir in 
Belarus and Bulgaria can be considered as successful. Growth capacity and participation of the 
species in forest lands in two countries clearly shows a real potential of utilization of Douglas 
fir in plantation forestry for increasing the productivity of the forests in Bulgaria and Belarus.  
40. (Г8.20.) Popov E., U. Torchyk , G. Holopuk 2011. Douglas Fir (Pseudotsuga menziesii 
(Mirb.) Franco) plantations as a means of increasing the productivity of forests in Belarus 
and Bulgaria. Проблемы лесоведения и лесоводства: Сборник научных трудов ИЛ 
НАН Беларусии. Выпуск 71, ISSN 2078-3965, 303 – 309. 
Summary: The article presents the results of the adaptation, productivity, and general status 
of Douglas-fir plantations in Bulgaria and Belarus. The cultivation of the species in both 
countries is considered as rather successful. Growth capacity and participation of the species 
in the forest land in the two countries clearly show the real potential for utilization of Douglas-
fir in plantation forestry for increasing the productivity of the forests in Bulgaria and Belarus. 
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Културите от дугласка – средство за увеличаване продуктивността на горите в 
Беларус и България. 
Резюме: Статията представя резултатите от адаптацията, производителността и общото 
състояние на културите от дугласка в България и Беларус. Отглеждането на вида и в 
двете страни се счита за твърде успешно. Капацитетът за растеж и участието на видовете 
в горския фонд в двете страни ясно показват реалния потенциал за използване на 
дугласката в лесокултурната дейност за повишаване на производителността на горите в 
България и Беларус. 
41. (Г8.21.) Попов, Е. 2012. Проучване на растеж, производителност и оцеляване на 
дугласката в географска култура в района на Костенец. I. Диаметър и оцеляване. 
Наука и технологии, том 2, бр. 6, Науки за растенията, ISSN:1314-4111,  73 – 77. 
Резюме: Проучванията са проведени в 20-годишната експериментална култура с 
произходи от дугласка, създадена при надморска височина от 800 метра по северните 
склонове на Рила. Диаметърът на гръдна височина и оцеляването на дърветата са 
анализирани в дървостои от 55 произходи от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco). За определяне на диаметъра и класирането на произходите се използват 
биометрични методи, както и методи на описателната статистика и ANOVA. 
Произходите се характеризират по отношение на диаметъра им на 20-годишна възраст, 
способността за оцеляване на дърветата и способността да формират склоп към 
възрастта на изследването. 
Study of Growth Performance and Survival in Douglas-fir Trial Plantation in Kostenets 
Region. I. Diameter and Survival 
Summary: Studies were carried out in the 20 year old Douglas-fir provenance trial plantation 
established at an altitude of 800 meters on the northern slopes of Rila Mountain. The diameter 
at breast height and survival of trees were analyzed in the stands of 55 Douglas-fir 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) provenances. To determine the diameter and the 
ranking of provenances were used biometric methods as well methods of descriptive statistics 
and ANOVA. Provenances have been characterized with respect to their diameter at age 20, 
capacity for survival of the trees and the ability to form the canopy of the same age.  
42. (Г8.22.) Попов, Е. 2013. Проучване на растеж, производителност и оцеляване на 
дугласката в географска култура в района на Костенец. II. Производителност на 
дървостоите.  Наука и технологии 3, (6): ISSN:1314-4111, 91 – 95. 
Резюме: Проучванията са проведени в 20-годишната експериментална култура с 
произходи от дугласка, създадена при надморска височина от 800 метра по северните 
склонове на Рила. За установяване на производителността и оценката на дървостоите от 
произходите според този показател се използват биометрични процедури, методи на 
описателната статистика и ANOVA. Сортиментната структура беше анализирана в 
дървостои от 46 произхода на дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). 
Произходите са характеризирани по отношение на производителността на дървостоите 
на възраст 20 години и способността им да произвеждат едра и средна строителна 
дървесина. 
Study of Growth Performance and Survival in Douglas-fir Trial Plantation in Kostenets 
Region. II. Productivity of stands. 
Summary: Studies were carried out in the 20-year-old Douglas-fir provenance trial plantation 
established at an altitude of 800 meters on the northern slopes of Rila Mountain. To establish 
the productivity and assessment of stands of the provenances according to this indicator is used 
biometric procedures, methods of descriptive statistics, and ANOVA. The assortment structure 
was analyzed in the stands of 46 Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
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provenances. Provenances have been characterized in terms of productivity of forest stands at 
20 years of age and their ability to produce large and medium-sized construction timber. 
43. (Г8.23.) Гюлева, В., Т. Станкова, Е. Попов. 2013. Създаване на плантации от 
бързо растящи дървесни видове в България с нисък турнус за енергийни цели. 
Наука и технологии 3(6): ISSN:1314-4111, 96 – 100. 
Резюме: Потенциалът на някои бързорастящи горски дървесни видове за производство 
на суровина от биомаса чрез плантации с къси ротации се обсъжда като паралелна 
алтернатива на селскостопанските видове и се има предвид добре установеното 
законодателство в тази посока в България. Четиригодишните предварителни проучвания 
показват, че избраните горски видове или клонове, гъстотата, продължителността на 
периода на ротация, химическите свойства на дървесната суровина и крайната употреба 
играят ключова роля. Представени са предварителни резултати от проекта „Цялостна 
оценка на горски и земеделски видове за създаване на енергийни култури в България“. 
Development of Short Rotation Plantations of Fast-Growing Forest Trees in Bulgaria for 
Energy: Some Fundamental Considerations  
Summary: The potential of some fast growing forest tree species for biomass feedstock 
production through short rotation plantations is discussed as a concurrent alternative of the 
agricultural species and considering the well-established legislation in this direction in 
Bulgaria. Four-year- preliminary studies showed that the selected forest species or clone, 
spacing, the duration of the rotation period, the chemical properties of wood feedstock and the 
ultimate usage play the key role. Preliminary results of the Project “Comprehensive assessment 
of forest and agricultural species for the establishment of energy crops in Bulgaria” are 
presented. 
44. (Г8.24.) Lavadinović, V., V. Popović, E. Popov, V. Lavadinović 2013. Testing of 
Canadian Douglas-fir height in juvenile phase. Sustainable Forestry, Collection Tom 67-
68: ISSN: 1821-1046, 23-32.  
Summary: The introduction program of productive species was initiated in nearly all European 
countries but with different intensities. A common objective has been to create base material 
for seed procurement. Introduction objectives differ between countries, but most of them 
include adaptation and health, yield improvement, volume production, and wood quality in 
some way. Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) is one of the most important coniferous 
species in Europe both from an economic and ecological point of view. The provenance 
experiment of the North-West American conifer Douglas-fir was established in Serbia by the 
Institute of Forestry to test the gynecological characteristics of the species. The provenance 
experiment contains the seed sources covering the central range of this species which were 
collected from the native area in Canada. The test included, fourteen seed provenances 
originating from Canada. Plants were produced in the nursery of the Institute, where they were 
measured. Early results from this provenance testing and growth information from the juvenile 
age in the nursery indicates that there are significant differences among Douglas -fir plants, 
what justifies the testing of introduced species by provenance experiment.  
Тестване на височината на дугласка от Канада в млада възраст 
Резюме: Програмата за въвеждане на продуктивни видове е инициирана в почти всички 
европейски страни, но с различна интензивност. Обща цел беше да се създаде базов 
материал за осигуряване на семена. Целите при въвеждане се различават в отделните 
страни, но повечето от тях включват приспособяване и добро здравословно състояние, 
подобряване на добива, обем на производство и качество на дървесината. Pseudotsuga 
menziensii (Mirb.) Franco) е един от най-важните иглолистни видове в Европа както от 
икономическа, така и от екологична гледна точка. Експериментът с произходи от 
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иглолистния вид от Северозападна Америка дугласка е създаден в Сърбия от Института 
по лесовъдство за тестване на генетичните характеристики на вида. Експериментът 
съдържа произходи, покриващи централния ареал на този вид в района на Канада. 
Тестът включва четиринадесет произхода на семена с произход от Канада. Растенията 
са произведени в разсадника на Института, където са измерени. Ранните резултати от 
това тестване и информацията за растежа от ранна възраст в разсадника показват, че има 
значителни разлики между растенията  от различните произходи, което оправдава 
изпитването на въведените произходи чрез провиненчни тестове. 
45. (Г8.25.) Petkova K., E. Popov, M. Konnert, W. Reutz 2014. Erfahrungen mit der 
Douglasie in Bulgarien. AFZ-Derwald. 14, ISSN: 1430-2713, 15-17. 
Summary: The Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii) is the most important foreign conifer 
species in Bulgaria. It has been planted in different areas across the country for more than 100 
years at altitudes between 50 and 1,400 m above sea level. According to data from the 2010 
State Forestry Agency, the total area of Douglas fir crops in Bulgaria is 7,372 ha, which is 0.2% 
of the forest area and 0.68% of the country's coniferous forests. The total growing stock volume 
of the Douglas fir forests is 2 776 208 m3 (377 m3/ha). This corresponds to 1% of the total 
volume of coniferous forests and 0.4% of Bulgaria's forests. 
Опит с дугласка в България. 
Резюме: Дугласката (Pseudotsuga menziesii) е най-важният чужд иглолистен дървесен 
вид в България. Видът се развъжда в различни райони в цялата страна повече от 100 
години в диапазон по надморска височина от 50 до 1400 м По данни на Държавната 
агенция по горите за 2010 г. общата площ на културите от дугласка в България е 7 372 
ха, което представлява 0,2% от горската площ и 0,68% от площта на иглолистните гори 
в страната. 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 0,4% от 
дървесния запас на всички гори в  България. 
46. (Г8.26.) Попов Е. 2014. Географски култури от дугласка в България. 45 години 
Българска академия на науките Сборник научни публикации на Институт за 
гората, ISBN 978-954-91423-8-9, 137-146. 
Резюме: Целта на това проучване беше да опише дългосрочни, комплексни 
научноизследователски дейности, свързани със създаването, ранната оценка, 
поддържането и анализа на опитни плантации на дугласка. Проучванията са проведени 
главно в експериментални насаждения, разположени на територията на ДГС Костенец и 
Кюстендил. Ранната оценка на фиданките беше извършена в горските разсадници на 
ДГС Клисура, Берковица и Институт за гората. За ранната оценка на растителния 
материал са използвани фенологични и биометрични методологични подходи. За да се 
оцени производителността на насаждения от различни места, бяха използвани методи за 
таксиране на горите, описателна статистика и ANOVA. Диаметърът на височината на 
гърдите, средната височина, доминиращата височина, общия обем на насажденията с 
клони, структурата на дървесните сортименти, оцеляването на дърветата, както и други 
показатели, описани в текста, бяха анализирани в дървостои от 55 произхода от дугласка 
в експерименталната плантация в DGS Костенец. Въз основа на това изследване, други 
подобни проучвания и резултатите представени, тук следните произходи: Newhalem №. 
4 (Seed zone 402), Darrington № 7 (Seed zone 403), Parkdale № 19 (Seed zone 661) и Idanha 
№. 29 (Семената зона 452) могат да се препоръчат за използване в лесокултурната 
дейност. Тези произходи превъзхождат останалите по набор от параметри, 
характеризиращи техния растеж и устойчивост, общ обем на дървостоите с клони, 
доминираща височина, количество висококачествен дървен материал, оцеляване и 
коефициент на стабилност. Сред препоръчаните произходи са тези с общ обем на 



 

  34 

насажденията с клони от 296 до 354 m3 .ha–1 на възраст 20 години, среден годишен 
прираст от 14,8 до 17,7 m3 .ha–1 и доминиращи височини до 17,9 m. Всички произходи, 
препоръчани за залесяване, произвеждат висококачествен дървен материал на възраст 
от 20 години. Максималната производителност за тази възраст не се отчита за други 
иглолистни видове в България.  
Douglas-Fir Provenance Experiments in Bulgaria 
Summary: The aim of this study was to describe long-term, complex scientific research 
activities related to the establishment, early evaluation, maintenance and analysis of of 
Douglas-fir trial plantations. Studies were carried out mainly in experimental plantations 
situated on territory of DGS Kostenets and Kustendil. Early assessment of the seedlings was 
carried out in the forest nurseries of DGS Klissura, Berkovitsa and Forest Research Institute. 
Phenological and biometric methodological approaches were used for early assessment of the 
plant material. To assess the productivity of stands of different provenances were used methods 
of forest taxation, descriptive statistics and ANOVA. The diameter at breast height, average 
height, dominant height, total growing stock volume, assortment timber structure, survival of 
trees, as well other indicators described in the text were analyzed in the stands of 55 Douglas- 
fir provenances in the trial plantation in DGS Kostenets. Based on this research, other similar 
studies and the results presented here the following provenances: Newhalem No. 4 (Seed zone 
402), Darrington No. 7 (Seed zone 403), Parkdale No. 19 (Seed zone 661) and Idanha No. 29 
(Seed zone 452) may be recommended for use in reforestation practice. These provenances 
outperform others in a set of parameters characterizing their growth and sustainability, total 
growing stock volume, dominant height, quantity of high-quality timber, survival and 
coefficient of stability. Among the recommended provenances are those with growing stock 
volume with branches from 296 up to 354 m3·ha–1 at 20 years of age, mean annual increment 
from 14.8 up to 17.7 m3·ha–1 and dominant heights up to 17.9 m. All provenances 
recommended for reforestation produce high quality timber at the age of 20 years. The 
maximum productivity for that age is not reported for other coniferous species in Bulgaria.  
47. (Г8.27.) Качова В., Е. Попов. L. Dinka. 2017. Политики на ЕС в областта на 
Агролесовъдството. Научни трудове т. 4 Национална научна конференция с 
международно участие "Наука и общество 2017", СУБ, гр. Кърджали, 5 и 6 
Октомври 2017 г.,  РК Принт, електронен диск, наличен в Народната библиотека, 
София., 2017, ISSN 1314-3425, 305-311. 
Резюме: 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. Европейската комисия взема 
предвид тези предимства на агролесовъдството и препоръчва развитието на 
агролесовъдството в държавите членки на ЕС. В статията са разгледани ползите от 
агролесовъдството, предоставяните от екосистемните услуги и европейската политика в 
тази област. Специално внимание се обръща на Общата аграрна политика (ОСП): 
Регламенти 1305/2013 и 1307/2013 по отношение на развитието на селските райони. 
Статията също така разглежда дейности на EURAF (Европейска асоциация по 
агролесовъдството) за развитието на агролесовъдството в Европа и някои успехи в 
агролесовъдството в Румъния и България. Препоръчва се някои мерки в областта на 
агролесовъдството да бъдат определени в Програмите за развитие на селските райони и 
в политическите документи за селското и горското стопанство и в двете страни. 
EU policies in the field of agroforestry 
Summary: Agroforestry is a form of multifunctional, environmentally friendly, and 
sustainable management of lands and could provide environmental and economic benefits in 
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many less favorable rural, mountainous, and coastal areas. European Commission takes 
account of these advantages of agroforestry and recommends the development of agroforestry 
in the State-Members of EU. The article considers the benefits of agroforestry delivered 
provisions of ecosystem services by agroforestry systems and European politics in this field. 
Special attention is given of the Common Agrarian Politics (CAP): Regulations 1305/2013 and 
1307/2013 with regards to rural development. The article deals also with activities of EURAF 
(European Association of Agroforestry) for the development of agroforestry in Europe and 
some success in the scope of agroforestry in Romania and Bulgaria. It is recommended some 
measures in the field of agroforestry to be set out in the Programs for Rural Development and 
the political documents concerning agriculture and forestry in both countries. 
48. (Г8.28.) Popov E, G. Hinkov, V. Kachova, C. Constandache, L. Dinca. 2018. A brief 
review of forest shelter belt establishment in Bulgaria and Romania. Revista de 
Silvicultură şi Cinegetică, Anul XXII, Nr. 41, Societatea Progresul Silvic, 2018, 
ISSN:ISSN: 1583-2112, 16-23. 
Summary: Forest shelter belts have represented and continue to represent a subject of 
maximum interest in Romania and Bulgaria. This fact is caused by their importance in 
diminishing the effects of drought, protecting agricultural fields as well as communication 
means or other social and economic objectives in the conditions of climatic changes. 
Furthermore, Romania and Bulgaria both have a rich and long-lasting experience in regard with 
creating forest shelter belts, proved by the creation in 1906 of the first scientific studies and 
plans (with a focus on diminishing drought). A series of coherent forest shelter belt systems 
were also realized before the 1940s (in Baragan, Dobruja).  
The existence of previous forest shelter belts has allowed the realization of numerous studies 
and investigations together with the organization of many actions and experience exchanges 
between Romania and Bulgaria.  
The present paper presents in detail the stages of developing this concept and the creation of 
forest shelter belts in the two above mentioned countries, together with some technical aspects 
resulted based on investigations realized in previous forest shelter belts. The present forest 
shelter belts are storing valuable scientific information, representing the basis for substantiating 
forest shelter belts with optimal structures, properly situated and with maximum protection 
effects.  
Кратък преглед на създаването на защитни горски пояси в България и Румъния. 
Резюме: Горските пояси са представлявали и продължават да представляват обект на 
максимален интерес в Румъния и България. Този факт е свързан с тяхното значение за 
намаляване на последиците от сушата, защита на селскостопанските полета, както и 
средства за комуникация или други социални и икономически цели в условията на 
климатичните промени. Румъния и България имат богат и продължителен опит по 
отношение на създаването на защитни горски пояси, доказан от създаването през 1906 
г. на първите научни изследвания и планове (с акцент върху намаляване на сушата). 
Поредица от системи защитни горски пояси също са реализирани преди 40-те години (в 
Бараган, Добруджа). 
Съществуването на създадените в миналото лесозащитни пояси позволи реализирането 
на многобройни проучвания заедно с организирането на много действия и обмен на опит 
между Румъния и България. 
Настоящата статия представя подробно етапите на разработване на концепция и 
създаването на лесозащитни пояси в двете страни, заедно с някои технически аспекти, 
получени въз основа на проучвания, осъществени в създадените в миналото горски 
защитни пояси. Съществуващите в момента горски защитни пояси съхраняват ценна 
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научна информация, представляваща основата за обосноваване създаването на 
полезащитни пояси с оптимална структура, правилно ситуирани и с максимални 
защитни ефекти. 
49. (Г8.29.) Stankova, T., V. Gyuleva, K. Kalmukov, D. N. Dimitrov, E. Popov, M. 
Glushkova, P. Dimitrova, H. Hrsitova. 2018. Woody biomass estimation of coppiced 
plants from open pollinated progenies of two selected black locust clones. In: Proceeding 
papers of the International Scientific Conference “90 years Forest Research Institute – 
for the society and nature”, 24-26 October, Sofia: 251-266.  
Summary: The main objective of this study was to derive progeny-specific stump-level 
biomass models for coppiced plants from open pollinated families of the selected black locust 
clones ‘Tsarevets  ’and ‘Srebarna’, grown in North Central Bulgaria. 
We tested as principal predictor variables the measurements of the main shoot on the stump 
total height, basal and breast-height diameters and we applied the method of conditioning in 
order to expand the models with an additional (secondary) predictor. Spacing, root age, shoot 
age and number of shoots per stump were considered as additional independent variables. Four 
allometric models for the progeny of ‘Srebarna  ’and 5 models for the coppiced plants of 
‘Tsarevets ’were derived, which provide robust estimates of the aboveground dendromass from 
various sets of tree-and stand-level predictors. The general allometric equation, ap- plied to the 
basal diameter of the main shoot, was adequate to describe the amount of the aboveground 
dendromass of both families. Exponential form of dependence on the number of sprouts was 
established for the family of clone ‘Srebarna’, while power form relationship to shoot number 
was found for the progeny of ‘Tsarevets’.  
The allometric equations developed in the study can be applied to estimate the aboveground 
woody biomass of coppiced plants with the respective genetic constitution, which are grown 
under the temperate continental climate of Northern Bulgaria and are harvested within five 
years of stump age.  
Оценка на дървесна биомаса на издънки от свободно опрашващи се потомства на 
два избрани клона на бяла акация 
Резюме: Основната цел на това проучване беше да се получат специфични за 
потомството модели за биомаса от пънчета за издънкови растения от свободно 
опрашвани семейства от избраните клонове на бяла акация „Царевец“ и „Сребърна“, 
отглеждани в Северна централна България. Тествахме като основни прогнозни 
променливи измерванията на основния леторасъл от пънчето височина, диаметър при 
основата и на гръдна височина. Приложихме метода на кондициониране, за да разширим 
моделите с допълнителен (вторичен) предиктор. Гъстотата, кореновата възраст, 
възрастта на издънки и броя на издънките на пън се считат за допълнителни независими 
променливи. Изведени са четири алометрични модела за потомството на „Сребърна“ и 
5 модела за издънковите растения на „Царевец“, които осигуряват стабилни оценки на 
надземната дендромаса от различни групи предиктори за нива дървета и насаждения. 
Общото алометрично уравнение, приложено към основния диаметър на основната 
издънка, беше достатъчно, за да опише количеството надземна дендромаса на двете 
семейства. Експоненциалната форма на зависимост от броя на издънките е установена 
за семейството на клона „Сребърна“, докато степенната форма е установена за броя на 
издънките за потомството на „Царевец“. 
Разработените в проучването алометрични уравнения могат да се приложат за оценка на 
надземната дървесна биомаса от издънкови растения със съответната генетична 
конституция, които се отглеждат при умерено-континенталния климат на Северна 
България и се добиват в рамките на пет години за възрастта на пънчето. 
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50. (Г8.30.) Попов Е. 2019. Географските култури от дугласка в България - ценен 
информационен източник. Списание на БАН, 3, ISSN: 0007-3989, 30-37. 
Резюме: Целта на това проучване беше да опише дългосрочни, комплексни 
научноизследователски дейности, свързани със създаването, ранната оценка, 
поддържането и анализа на опитни култури на дугласка. Проучванията са проведени 
главно в експериментални насаждения, разположени на територията на ДГС Костенец и 
Кюстендил. Ранната оценка на фиданките беше извършена в горските разсадници на 
ДГС Клисура, Берковица и Института за гората. За ранната оценка на растителния 
материал са използвани фенологични и биометрични методологични подходи. За да се 
оцени производителността на насаждения от различни произходи, бяха използвани 
методи за таксиране на горите, описателна статистика и ANOVA. Диаметърът на гръдна 
височина, средната височина, доминиращата височина, общия обем на дървостоя, 
структурата на дървесните сортименти, оцеляването на дърветата, както и други 
показатели, описани в текста, бяха анализирани в дървостои от 55 произхода на дугласка 
в експериментална плантация в ДГС Костенец. Въз основа на това изследване, други 
подобни проучвания и резултатите представени тук следните произходи: Newhalem № 4 
(Seed zone 402), Darrington № 7 (Seed zone 403), Parkdale № 19 (Seed zone 661) и Idanha 
№ 29 (Семената зона 452) може да се препоръчат за използване в залесителната 
практика. Тези произходи превъзхождат останалите по група от параметри, 
характеризиращи техния растеж и устойчивост, общ обем и прираст, доминираща 
височина, количество висококачествен дървен материал, оцеляване и коефициент на 
стабилност. Сред препоръчителните произход са тези с общ обем на запасите с клони от 
296 до 354 m3 .ha – 1 на възраст 20 години, среден годишен прираст от 14,8 до 17,7 m3ha– 

1 и доминиращи височини до 17,9 m. Всички произходи, препоръчани за залесяване, 
произвеждат висококачествен дървен материал на възраст от 20 години. Максималната 
производителност за тази възраст не се отчита за други иглолистни видове в България. 
Douglas-fir trial provenance plantations in Bulgaria - a valuable source of information 
Summary: The aim of this study was to describe long-term, complex scientific research 
activities related to the establishment, early evaluation, maintenance and analysis of of 
Douglas-fir trial plantations. Studies were carried out mainly in experimental plantations 
situated on territory of DGS Kostenets and Kjustendil. Early assessment of the seedlings was 
carried out in the forest nurseries of DGS Klissura, Berkovitsa and Forest Research Institute. 
Phenological and biometric methodological approaches were used for early assessment of the 
plant material. To assess the productivity of stands of different provenances were used methods 
of forest taxation, descriptive statistics and ANOVA. The diameter at breast height, average 
height, dominant height, total growing stock volume, assortment timber structure, survival of 
trees, as well other indicators described in the text were analyzed in the stands of 55 Douglas-
fir provenances in the trial plantation in DGS Kostenets. Based on this research, other similar 
studies and the results presented here the following provenances: Newhalem No. 4 (Seed zone 
402), Darrington No. 7 (Seed zone 403), Parkdale No. 19 (Seed zone 661) and Idanha No. 29 
(Seed zone 452) may be recommended for use in reforestation practice. These provenances 
outperform others in a set of parameters characterizing their growth and sustainability, total 
growing stock volume, dominant height, quantity of high-quality timber, survival and 
coefficient of stability. Among the recommended provenances are those with growing stock 
volume with branches from 296 up to 354 m3·ha–1 at 20 years of age, mean annual increment 
from 14.8 up to 17.7 m3·ha–1 and dominant heights up to 17.9 m. All provenances 
recommended for reforestation produce high quality timber at the age of 20 years. The 
maximum productivity for that age is not reported for other coniferous species in Bulgaria.  
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51. (Г8.31.) Попов Е. 2019. Средна и доминиращи височини на дървостои в 
географска култура от дугласка. — Сборник доклади „150 години Българска 
академия на науките“, Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 159-
166. 
Резюме: Проучванията са извършени в 20-годишната експериментална култура от 
дугласка, създадена при надморска височина от 800 метра по северните склонове на 
Рила. Средната височина, доминиращата височина и височината на дърветата от 
основния склоп са анализирани по райони както следва: Крайбрежен район, район 
Западни Каскади, район Източни Каскади в дървостои от 44 произхода от дугласка ела 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). Определени са райони, произходите от които са с 
добро представяне по отношение на средна височина, доминираща височина и височина 
на дърветата от основния склоп. 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. За района на Каскадните 
планини е установено намаляване на средна височина, доминираща височина и височина 
на дърветата от основния склоп с увеличаване на надморската височина. Измененията в 
средните стойности за височините варират в тесни граници както следа: от 18,7 m 
доминираща височина при надморска височина на произходите до 800 m, до 17,2 m при 
надморска височина на произходите над 1200 m; от 17,7 m височина на дърветата от 
основния склоп при надморска височина на произходите до 800 m, до 16,3 m при 
надморска височина на произходите над 1200 m и от 16,1 m средна височина при 
надморска височина на произходите до 800 m, до 14,2 m при надморска височина на 
произходите над 1200 m.  
Average and Dominant Heights in Stands of Douglas-Fir Trial Plantation 
Summary: The studies were carried out in the 20-year old Douglas-fir experimental plantation, 
established at an altitude of 800 meters on the northern slopes of Rila mountain. The average 
height, dominant height and height of the main canopy trees are analyzed by regions as follows: 
Coastal region, western Cascade region and Eastern Cascade region and in stands of 44 
provenances of Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. Regions were ranked depending on 
average, dominant and height of the trees from main canopy. Coastal regions in the states of 
Oregon and Washington and the Cascade Mountains at altitudes up to 1200 meters are 
recommended seed supply regions for establishment of sustainable and productive new forests. 
For the Cascade mountains, decrease in heights of stands, with increase the elevation of regions 
were established. Changes in the mean values for heights, however, vary within narrow ranges: 
from 18,7 m dominant height for altitudes up to 800 m to 17,2 m at altitudes 1200 m; from 17,7 
m height of the trees of main canopy at altitudes up to 800 m to 16,3 m at altitudes above 1200 
m above sea level and from 16,1 m average height at altitudes up to 800 m to 14,2 m at altitudes 
above 1200 m.  
52. Raev, I. (Ed), B. Rosnev, A. Alexandrov, E. Popov, G. Popov, T. Lubenov, H.  Tsakov, 
P. Mirchev, M. Glushkova, Z. Vasilev, G. Spiridinov 2005. Virgin forests of Bulgaria - 
inventory and strategy for sustainable management and protection of virgin forests, 128. 
Royal Dutch Society for Nature Conservation, Bulgarian Forest Research Institute, Sofia 
Available at http://www. veenecology.nl/data/VirginForestsBulgaria.pdf   ISBN: 954-
9746-11-9 
Summary: For the first time in Bulgaria, an inventory of virgin forests in the mountains Balkan 
range, Sredna Gora, Rila, Pirin, Rhodopes, Osogovo, Ograzhden, Maleshevska Mountain, 
Vitosha, Belasitsa and Strandzha has been described and carried out. A strategy for 
conservation of virgin forests in Bulgaria has been developed. The importance of the virgin 
forests in Bulgaria for the protection of the nature in the country, including the forest genetic 
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fund, was emphasized. Forest biomes and habitats are described and the main threats to virgin 
forests are identified. 
Резюме: Девствените гори на България - инвентаризация и стратегия за устойчиво 
управление и защита на девствените гори 
За първи път в България са описани и е извършена инвентаризация на девствените гори 
в планините Стара планина, Средна гора, Рила, Пирин, Родопи, Осогово, Огражден, 
Малешевска планина, Витоша, Беласица и Странджа. Разработена е стратегия за 
консервация на девствените гори в България. Изтъкнато е значението на девствените 
гори в България за опазването на природата в страната в т. ч. и на горския генетичен 
фонд. Описани са горските биоми и хабитати и са посочени основните заплахи за 
девствените гори. 
53. (Г11.1.) Popov, E. 2006. Virgin forests in Sredna Gora Mountain. Veen, P, Raev, I. 
(sci. eds.) Virgin Forests in Bulgaria. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. The 
Netherlands, FRI-BAS – KNNV, ISBN: 954-9746-11-9 pp. 33-36 
Summary: A physical and geographical characteristic of the Sredna Gora mountain has been 
made.  Four location of virgin forests in the mountain with a total area of 1170.6 hectares have 
been identified.  For the most part, they are located in the highest part of Sashtinska Sredna 
Gora.  Among the preserved virgin forests of the mountain, beech forests (Fagus Silvatica) 
predominate 60%, followed by durmast oak forests (Quercus petraea) 32%.  Along with the 
pure beech forests in the area there are also valuable beech-hornbeam stands.  As single trees 
in the composition of beech formations are found Maple (Acer pseudoplatanus), Norway Maple 
(Acer platanoides), Rowan (Sorbus aucoparia), European ash (Fraxinus excelsior).  The 
average age of beech plantations is high.  Nearly 12% of the separated virgin forests are in the 
age range 150-200 years, and 15% in the range 120-150 years. 
Девствени гори в Средна гора 
Резюме: Направена е физико-географска характеристика на планината Средна гора. 
Установени са четири находища на девствени гори в планината с обща площ 1170,6 
хектара. В по-голямата си част те са разположени в най-високата част на Същинска 
средна гора. Сред запазените девствени гори на планината преобладават горите от бук 
(Fagus silvatica) 60%, следвани от горите от зимен дъб (Quercus petraea) 32%. Наред с 
чистите букови гори в района се срещат и ценните буково-габърови насаждения. Като 
единични дървета в състава на буковите формации се срещат и явор (Acer 
pseudoplatanus), шестил (Acer platanoides), офика (Sorbus aucoparia), планински ясен 
(Fraxinus excelsior). Средната възраст на буковите насаждения е висока. Близо 12% от 
отделените девствени гори са във възрастовия диапазон 150-200 години, а 15% в 
интервала 120-150 години. 
54. (Г11.2.) Popov, E. 2006. Virgin forests in Ograzhden Mountain. Veen, P, Raev, I. (sci. 
eds.) Virgin Forests in Bulgaria. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. The Netherlands, 
FRI-BAS – KNNV, ISBN: 954-9746-11-9, pp.71-73 
Summary: А physical and geographical characteristic of the Ograzhden mountain has been 
made.  An analysis of the forest vegetation was performed.  In a large area deforested in the 
past at the moment of the survey there are a large number of plantations of Scots pine and 
Austrian pine. A locality of virgin forests in the mountains with a total area of 294.8 hectares 
has been found. Virgin forests are located in an indoor pool of the State Forestry Parvomay 
near the border with the Republic of Northern Macedonia.  Virgin forests are predominantly of 
beech (Fagus silvatica) 100%, there are single trees of durmast oak (Quercus petraea) and 
hornbeam (Carpinus betulus).  About 63% of the virgin forests are up to 120 years old, and 
about 20% are in the age range of 120-150 years.  Virgin forests are located in the altitude 
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range of 950-1400 m above sea level. Virgin forests predominate (53%) on sloping terrain (11-
20 degrees). A physical and geographical characteristic of the Ograzhden Mountain has been 
made.   
Девствени гори в Огражден 
Резюме: Направена е физикогеографска характеристика на планината Огражден. 
Извършен е анализ на горската растителност. Върху обезлесени в миналото обширни 
площи към момента на обследване съществуват голям брой култури от бял и черен бор. 
Установено е едно находище на девствени гори в планината с обща площ 294,8 хектара. 
Разположени са в затворен басейн на Държавно горско стопанство Първомай в близост 
до границата с Република Северна Македония. Девствените гори са от бук (Fagus 
silvatica) 100 %, срещат се единични дървета от зимен дъб (Quercus petraea) и обикновен  
габър (Carpinus betulus). Към 63% от отделените девствени гори са на възраст до 120 
години, а около 20% са във възрастовия диапазон 120-150 години. Девствените гори се 
намират във височинния диапазон 950-1400 м н. в. Преобладават (53%) девствените гори 
на наклонени терени (11-20 градуса). 
55. (Г11.3.) Popov, E. 2006. Virgin forests in Мalеshevska Mountain. Veen, P, Raev, I. 
(sci. eds.) Virgin Forests in Bulgaria. Landbouw, natuur en voedselkwaliteit. The 
Netherlands, FRI-BAS – KNNV, ISBN: 954-9746-11-9 pp.75-76 
Summary: A physical and geographical characteristic of the Мalеshevska Mountain has been 
made. An analysis of the forest vegetation was performed. In a large area deforested in the past 
at the time of the survey there are a large number of plantations of Scots pine and Austrian 
pine. A locality of virgin forests in the mountains with a total area of 211 hectares has been 
established in the “Sokolata” reserve on the territory of the Tsaparevo forestry. The virgin 
forests are located in the altitude range of 600-1000 m above sea level exclusively with the 
south exposure component. The virgin forests in Maleshevska Mountain are of Quercis 
frainetto - 100% with single specimens of winter oak (Quercus petraea) and hornbeam 
(Carpinus Betulus) and others. About 79.2% of virgin forests are in the age range 80-120 years, 
and about 18% are in the range 120-150 years. 
Девствени гори в Малешевска планина 
Резюме: Направена е физикогеографска характеристика на Малешевска планина. 
Извършен е анализ на горската растителност. Върху обезлесени в миналото обширни 
площи към момента на обследване съществуват голям брой култури от бял и черен бор. 
Установено е едно находище на девствени гори в планината с обща площ 211 хектара в 
резервата “Соколата” на територията на горско стопанство Цапарево. Девствените гори 
са разположени във височинния диапазон 600-1000 м н. в. изключително с припечна 
компонента. Девствените гори в Малешевска планина са от благун (Quercis frainetto) - 
100% като се срещат единични екземпляри от зимен дъб (Quercus petraea) и обикновен  
габър (Carpinus Betulus) и др. Към 79,2% от девствените гори са във възрастовия 
диапазон 80-120 години, а около 18% са в диапазона 120-150 години. 
56. (Г11.4.) Petkova, K., E. Popov, I. Tsvetkov 2017 in Non-native tree species for 
European Forests: Experiences, Risks and Opportunities. Country Report Bulgaria. 
Hasenauer, H., Gazda, A., Konnert, M., Lapin, K., Mohren G.M.J., Spiecker, H., van 
Loo, M., Pötzelsberger, E. (Eds.) 2017. Non-Native Tree Species for European Forests: 
Experiences, Risks and Opportunities. COST Action FP1403 NNEXT Country Reports, 
Joint Volume. 3rd Edition. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 
Austria, ISBN 978-3-900932-46-6 [Online publication] pp 38-60, 427. 
Summary: One of the most fundamental human activities in European and Bulgarian forests 
is the introduction of non-native tree species. The main reason for this activity is the constantly 
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growing demand for wood on the one hand and the conversion of plain forests into agricultural 
land on the other. In addition to the economic importance of the introduction of non-native 
species, the ability of some species to adapt, such as Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), 
Robinia pseudoacacia (Robinia pseudoacacia) to expected climate change, must be taken into 
account. Of course, we must not forget that the introduction of new species always carries an 
environmental risk. The study presents a list of the most important introduced species in 
Bulgaria as well as statistical information about the introduced species with the largest share 
in the composition of Bulgarian forests: Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Pseudotsuga 
menziesii, Cedrus spp. Data on the qualities and value of the wood of the target species, the 
performed researches, a list of the most important publications, biotic and abiotic risks, the 
practices for managing the species are presented. An assessment was made of their growth 
potential, the possibilities for creating mixed stands, the normative documents limiting the 
introduction and management of the introduced species. Information is presented on how 
society perceives non-native species and their possible impact on ecosystems. 
Резюме: Една от най-фундаменталните човешки дейности в европейските и българските 
гори е интродукцията на неместни дървесни видове. Главната причина за тази дейност 
е непрекъснато нарастващите нужди от дървесина от една страна и превръщането на 
равнинните гори в земеделски земи от друга. Освен икономическото значение от 
интродуцирането на неместни видове трябва да се отчита и способността за адаптация 
на някои от видовете като например дугласката (Pseudotsuga menziesii), бялата акация 
(Robinia pseudoacacia) към очакваните промени в климата. Разбира се не трябва да се 
забравя че въвеждането на нови видове винаги крие и екологичен риск. В разработката 
е представен списък на най важните интродуцирани видове в България както и 
статистическа информация за интродуцираните видове с най-голямо участие в състава 
на българските гори: Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Pseudotsuga menziesii, Cedrus 
spp.  Представени са установени в страната данни за качества и стойността на 
дървесината на целевите видове, извършените изследвания, списък с най важните 
публикации, биотични и абиотични рискове, практиките за стопанисване на видовете. 
Направена е оценка на растежните им възможности, възможностите за създаване на 
смесени култури, нормативните документи ограничаващи въвеждане и стопанисване на 
интродуцираните видове. Представена е информация за това как обществото възприема 
неместните видове и възможно тяхно въздействие върху екосистемите. 
57. (Г11.5.) Belovarska M., D. Pandeva D., S.Bozhinova, Е. Popov, P. Zhelev 2019. Legal 
and Institutional Framework for Forest Genetic Resources Conservation in Bulgaria, 
Šijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M. (eds) Forests of Southeast Europe Under a 
Changing Climate. Advances in Global Change Research, vol 65. Springer, Cham, First 
Online 06 December 2018, Online ISBN 978-3-319-95267-3, Print ISBN 978-3-319-95266-
6DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95267-3_12, 149-154. Линк  
Summary: The chapter presents information about the legal instruments and institutions 
concerning the conservation of genetic resources of forest tree species in Bulgaria. Due to the 
specific circumstances, the vast majority of the Bulgarian forests are state-owned. Therefore, 
the main regulation documents concerning management of state forests are relevant in the 
context of tree genetic resources sustainable use and conservation. A brief survey of the most 
important regulation documents determining the legislation framework for conservation of 
genetic resources of forest trees is presented. 
Институционална рамка за опазване на горските генетични ресурси в България 
Резюме: Главата представя информация за правните инструменти и институции  
свързани с опазването на генетичните ресурси на горските дървесни видове в България. 
Поради специфичните обстоятелства огромната част от българските гори са държавна 
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собственост. Следователно, основните документи за регулиране относно управлението 
на държавните гори са уместни в контекста на устойчивото използване и опазване на 
генетичните ресурси на дърветата. Представено е кратко проучване на най-важните 
документи за регулиране, определящи законодателната рамка за опазване на 
генетичните ресурси на горските дървета. 
58. (Г10.1.) Konnert M., Alizoti P., Bastien J-Ch., Chakraborty D., Cvjetkovic Br., Klisz 
M., Kroon J., Mason B., Neophylou Ch., Schueler S., Van Loo M., Westergren M., 
Andonovski V., Andressen K., Brang P., Brus R., Dodan, Fernandez S., Frydl J., Karlsson 
B., Keseru Z., Kormitiak A., Lavny V., Maaten T., Matti R., Mihai G., Monteverdi Cr., 
Peric S., Petkova Kr., Popov E., Stojnic S., Tsvetkov I. 2019. European provenance 
recommendations for selected non-native tree species, COST FP1403 WG2 report,. 
Institute of Silviculture, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna Peter-
Jordan-Straße 82 1190 Vienna, Austria Phone: 0043-1-47654-91300 Email: 
nnext@boku.ac.at http://nnext.boku.ac.at, 2018, 53, 1-53. 
Summary: Five non-native species are considered: (1) Douglas fir, selected as a model species 
for European provenance recommendations, (2) grand fir; being a species with limited 
occurrence in Central Europe for which information on provenance performance exists; (3) 
Sitka spruce; being a species with high economic importance for North-Western Europe, into 
which high breeding effort has been placed; (4) lodgepole pine; a species introduced into 
Nordic countries, and (5) black locust; a species distributed all over Europe for which only 
European local land races or selected clonal lines are planted. All the Douglas-fir seed sources 
recommended for reforestation in Europe, are originating from the part of the range between 
40° and 50° latitude, west of the Cascade Range and below 600 m elevation. According to 
plantation sites, recommendations are based on a compromise between growth and survival. In 
Central and Eastern Europe, tolerance to fall and winter frosts should be considered. Therefore, 
in this area, provenances from the middle elevation zone of the Cascades range in Washington 
and from northern Oregon seem to be best suited. Douglas-fir provenance trials have 
demonstrated that, in many countries, progenies of some European populations (stands planted 
several decades ago) performed as well, or even better, than the best growing populations 
originating from the native range. 
Following national legislations, experiences from other countries, and/or results from genetic 
trails in eight European countries (Hungaria, Croatia, Germany, Austria, Belgium, Poland, 
France, Spaine), Forest Reproductive Material of black locust from only European basic 
material (seed source, stands, orchards, clone/clonal mixtures) is recommended. In Western 
and Central Europe, the use of FRM from seed sources, seed stands and orchards is country-
specific.  
Европейски препоръки относно избор на произход за избрани неместни дървесни 
видове  
Резюме: Разгледани са пет неместни вида: (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 произхода; (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. Всички 
източници на семена от Дугласка, препоръчани за залесяване в Европа, произхождат от 
обхвата между 40° и 50° географска ширина, западно от Каскадните планини. 
Препоръките се основават на компромис между растеж и оцеляване. В Централна и 
Източна Европа трябва да се има предвид толерантността към есента и зимните студове. 
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Следователно в този район, произходи от средния височинен диапазон на Каскадите във 
Вашингтон и от северен Орегон изглеждат най-подходящи. Провиненчните опити с 
дугласка показаха, че в много страни потомство от някои европейски популации 
(дървостои, засадени преди няколко десетилетия) се представиха колкото или дори по-
добре от най-добрите популации, произхождащи от естествения ареал. 
Следвайки националните законодателства, опит от други страни и/или резултати от 
генетични опити в осем европейски държави (Унгария, Хърватия, Германия, Австрия, 
Белгия, Полша, Франция, Испания), за горски репродуктивен материал от бяла акация 
се препоръчва само базов европейски материал (семенен източник, дървостои, 
семепроизводствени градини, клонове/клонови смеси). В Западна и Централна Европа 
използването на ГРМ семенни източници, семепроизводствени насаждения и градини е 
специфично за страната.  
59. Попов Е., Р. Ефремов. 2010. Проучване на растежа, производителността и 
фенотипните качества на дърветата в географската култура от дугласка 
(Pseudotsuga menziesii) в ДГС Костенец, за определяне на перспективните произходи 
за залесителната практика и обосноваване и маркиране на отгледни прореждания. 
Отчет за научно-приложна разработка в изпълнение на договор No316/10.09.2009 
година между Изпълнителна агенция по горите и Институт за гората – БАН, 
София, 98. 
Резюме: В резултат на извършените: литературен обзор, наблюдения оценки, 
измервания, изчисления, анализи и класирания по отношение на основни показатели 
характеризиращи растежа, продуктивността и устойчивостта на дървостоите от 
произходите, включени в състава на географската култура са препоръчани: 1) 
деветнадесет произхода за залесяване в България, подходящи за условия на 
месторастене сходни с тези на опитната географска култура в ДГС Костенец; 2) четири 
най-добри произхода, подходящи за залесяване в широк екологичен диапазон. 3) 
ограничаване или спиране на вноса на семена с цел производства на фиданки за 
залесяване от континенталните райони в Щатите Орегон семенна зона 863 и 892 и 
Вашингтон – семенна зона 600 и 612, както и от щатите Аризона – семенна зона 30, Ново 
Мексико – семенна зона 840, Монтана.  
Селекционно прореждане в географската култура в района на ДГС Костенец е 
обосновано, проектирано и маркирано. Направени са препоръки за отгледните 
прореждания в култури от дугласка в страната, създадени при благоприятни растежни 
условия, аналогични или сходни с тези, при които е създадена географската култура в 
района на ДГС Костенец. 
Study of the growth, productivity and phenotypic qualities of the trees in the provenance 
trial plantation of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) in SFE Kostenets, to determine the 
prospective provenances for afforestation practice and justification and marking of 
thinning’s 
Summary: As a result of the following: literature review, observations, assessments, 
measurements, calculations, analyzes and rankings in terms of key indicators characterizing 
the growth, productivity and sustainability of trees of the provenances included in the trial 
plantation are recommended: 1) nineteen origins for afforestation in Bulgaria, suitable for 
habitat conditions similar to those of the experimental provenance plantation in SFE Kostenets; 
2) four best provenances suitable for afforestation in a wide ecological range. 3) restriction or 
suspension of seed imports for the purpose of producing afforestation seedlings from the 
continental areas of Oregon Seed Zone 863 and 892 and Washington - Seed Zone 600 and 612, 
as well as from Arizona - Seed Zone 30, New Mexico - Seed Zone zone 840, Montana. 
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Selection thinning in the trial provenance plantation in the area of SFE Kostenets is justified, 
designed and marked. Recommendations have been made for the breeding thinnings in 
Douglas-fir plantations in the country, created under favorable growth conditions, analogous 
or similar to those in which the trial provenance plantation was created in the area of SFE 
Kostenets. 
60. Попов E. 2013. Вековни гори от дугласка в България. Резюме, Вековни 
иглолистни гори в Централна и Югоизточна Европа - ползи и проблеми при 
опазването им, Международна научна конференция по повод 80 годишнината от 
обявяването на първите резервати в България, Благоевград, 03-04 Октомври 2013 
г., с. 22. http://dendrologybg.com/oldconfor2013/participants.htm  
Резюме: Дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) е един от видовете гиганти в 
планетарен мащаб. В родината на вида след продължителен период на интензивно стопанисвене 
са останали сравнително малко на брой вековни гори. В България има няколко култури от 
дугласка които напълно заслужават да бъдат стопанисвани, респективно защитени като вековни 
гори. В насаждение от дугласка на 100 годишна възраст сме измерили диаметри с твърде 
различни размери (от 20-39 сантиметра до 105 см) и максимална височина от 51 метра. 
Установен е стабилен текущ прираст по височина, добро здравословно състояние и естествено 
възобновяване. В действителност плантацията се е превърнала в разновъзрастна смесена гора. 
Насаждението се вписва и хармонизира напълно с местния ландшафт и може да осигурява за 
дълъг период от време както дървесина, така и всички останали горски и екологични ползи, 
типични за естествените гори в района. Препоръчително е "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.  
Old	Growth	Douglas	Fir	in	Bulgaria	 
Summary: The Douglas-Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) is one of the giant species 
on a planetary scale. In the homeland of the species, after a long period of intensive 
management, a relatively small number of centuries-old forests remain. In Bulgaria there are 
several Douglas fir Plantations that fully deserve to be managed or protected as centuries-old 
forests. In a Douglas fir plantation at the age of 100, we measured diameters with very different 
sizes (from 20-39 centimeters to 105 cm) and a maximum height of 51 meters. Stable current 
growth in height, good health and natural recovery has been established. In fact, the plantation 
has become a mixed forest of various ages. The plantation fits in perfectly and harmonizes with 
the local landscape, and can provide for a long time both wood and all other forest and 
ecological benefits typical of the natural forests in the area. It is recommended that old Douglas 
forests such as those in SFE Kazanlak and SFE Rila Monastery be managed with a relatively 
long rotation period. The local population and forest authorities see them as protected areas 
and are proud of them. 
61. Попов Е. 2015. Aforestation and nature conservation in Bulgaria. (Summary), Milev 
M., P. Zhelev, Kr. Petkova, M. Dimitrov (Eds), Book of abstracts, Forestry bridge to the 
future, International Scientific conference, 6-9 May 2015, Sofia, 91-92. 
Summary: Valuable information may be derived by assessing results from afforestation and 
reforestation activities undertaken under relatively favourable or extreme environmental 
conditions. The aim of this work is to elucidate some remarkable results of plantation forestry 
in Bulgaria and how they may serve us in a changing world. Biometric, statistical, inductive, 
and deductive methodological approaches were used. Speculations on the necessity to perceive 
forest plantations as a means of protecting the environment and forests on local and global 
scale are presented. Species for afforestation and reforestation are analysed in respect of 
various terrains, including devastated terrains. The number of forest tree species is known to 
be highly variable not only regarding economically valuable traits such as growth in height, 
diameter and volume, but also in respect of their resistance towards unfavourable 
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environmental conditions. The adaptiveness of forest vegetation to harsh conditions is 
particularly important in a changing environment. Examples demonstrating successful 
afforestation with indigenous as well as with introduced species aimed at restoration of forest 
vegetation in regions where this vegetation has been completely destroyed by anthropogenic 
activity are given. The public at large is not aware of the very significant contribution that 
forest plantations have: to mitigate changes, to reduce unemployment, to increase carbon 
sequestration, to protect land and water, to produce renewable energy, to assure sustainable 
timber production. Building a sustained afforestation programme and investing in science 
research and education for assessing the benefits of forest plantations is crucial. Not only would 
that prove highly valuable at present but also for future generations.  
Резюме: Ценната информация може да бъде получена чрез оценка на резултатите от 
дейности по залесяване, предприети при относително благоприятни или екстремни 
условия на околната среда. Целта е да се изяснят някои забележителни резултати от 
лесовъдството в България и как те могат да ни служат в променящия се свят. Използвани 
са биометрични, статистически, индуктивни и дедуктивни методически подходи. 
Представени са спекулации за необходимостта от възприемане на горските насаждения 
като средство за опазване на околната среда и горите в местен и глобален мащаб. 
Видовете за залесяване се анализират по отношение на различни терени, включително 
опустошени терени. Известно е, че броят на горските дървесни видове е много 
променлив не само по отношение на икономически ценни характеристики като растеж 
на височина, диаметър и обем, но и по отношение на тяхната устойчивост на 
неблагоприятни условия на околната среда. Приспособимостта на горската 
растителност към суровите условия е особено важна в променящата се среда. Дадени са 
примери, демонстриращи успешно залесяване с местни, както и с въведени видове, 
насочени към възстановяване на горската растителност в региони, където тази 
растителност е напълно унищожена от антропогенна дейност. Обществото като цяло не 
е наясно с много важния принос на горските насаждения: за смекчаване на промените, 
за намаляване на безработицата, за увеличаване на улавянето на въглерод, за защита на 
земята и водата, за производство на възобновяема енергия, за осигуряване на устойчиво 
производство на дървен материал. Изграждането на устойчива програма за залесяване и 
инвестирането в научни изследвания и образование за оценка на ползите от горските 
насаждения е от решаващо значение. Това би се оказало много ценно в момента, но и за 
бъдещите поколения. 
62. Tsvetkov Iv., Hr. Hristova, E. Popov, T. Stankova 2016. Assesment of Biomass 
Productivity by Studying Some Factorial Effects on Early Growth of Poplar  (Populus 
spp.) Clones. (Summary), International Poplar Commission, 25th Session Berlin, 
Germany, 13- 16 September 2016. Poplars and Other Fast-Growing Trees - Renewable 
Resources for Future Green Economies, Abstracts of Submitted Papers and Posters, 175. 
Summary: A field trial based on Nelder design with four different poplar (Populus spp.) clones 
(BL, NNDV, Agathe and I-45/5) was established in the spring of 2013. An essential clonal 
effect was revealed on the average height, the diameter at breast height and the amount of 
branch wood biomass (clone BL being the best performer) when comparing 2-year old plants 
and 1-year old plants with 2-year old root system. It was found that the frequency of rotation 
significantly affected the amount of both total and stem biomass when comparing the same 
groups of plants. Based on the preliminary data obtained, no one of the clones significantly 
outperformed the others in its biomass potential.  
Резюме: През пролетта на 2013 г. беше създаден полски опит, базиран на дизайна на 
Nelder с четири различни тополови  (Populus spp.) клона (BL, NNDV, Agathe и I-45/5). 
Съществен клонов ефект е установен по отношение на височината, диаметърът на 
гръдна височина и количеството клонова дървесна биомаса (клон BL е с най-добрите 
показатели) при сравняване на 2-годишни растения и едногодишни растения с 2-
годишна коренова система. Установено е, че ротацията значително влияе върху 
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количеството на общата и стволовата биомаса при сравняване на едни и същи групи 
растения. Въз основа на получените предварителни данни, никой от клоновете не 
надвишава значително останалите по своя потенциал за биомаса. 
63. Brundu G., V. Andonovski, L. Bakay, R. Brus, P. Castro Díez, J. Frýdl, A. Gazda, 
C. Hernea, G. Király, M. Koprowski, K. Lapin, N. La Porta, D. Lazdina, H. Marchante, 
W. Mason, M. Cr. Monteverdi, V. N. Nicolescu, Cr. Orazio, Ol. L. Pescott, V. 
Podrázský, E. Popov, Em. Pötzelsberger, R. Puchałka, Or. Reisman-Berman, J Silva S., 
Iv. Tsvetkov, JUrban, M. van Loo, A. S. Vaz, J. Vicente, Ol. Zborovska, Hubert 
Hasenauer 2018.  Introduction and naturalisation of key non-native forest trees in 
Europe: Results from the COST Action FP1403 NNEXT. Programme & Book of 
Abstracts, Conference: NEOBIOTA 2018 10th International Conference on Biological 
Invasions New Directions in Invasion Biology At: Dublin 
https://www.researchgate.net/publication/329060293_Programme_Book_of_AbstractsIn
troduction_and_naturalisation_of_key_non-
native_forest_trees_in_Europe_Results_from_the_COST_Action_FP1403_NNEXT 
Summary: Non-native tree species are widely used in forest plantations and agroforestry 
systems worldwide for their often-high productivity and performance compared to native trees. 
In addition, they have been and are introduced and used for multiple reasons, such as gardening, 
protective functions, arboreta, erosion control and for increasing the forest area through 
afforestation of abandoned or derelict land. However, these advantages may be compromised 
in situations where non-native trees establish outside plantation sites or start to become invasive 
in sensitive habitats. As such, the use of non-native tree species creates both opportunities and 
risks. Information regarding the initial introduction of non-native tree species to Europe is very 
important for the evaluation of its present status in the introduction-naturalisation-invasion 
continuum. The transition from introduction to invasion often spans many decades (a lag 
phase), or it may never occur at all. Introductions may date back to the beginning of the 17th 
century (e.g., for Robinia pseudocacia) as well as to more recent times (e.g., Cryptomeria 
japonica), with significant differences among countries concerning the period, the total area, 
the habitats, the biogeographic region and the human-mediated disturbances and management. 
This provides us with a series of “natural” (i.e., nonmanipulative) experiments presenting 
opportunities for gaining useful insights on central issues in invasion ecology (Richardson et 
al. 2012). To these aims, in the framework of the COST Action FP1403 NNEXT (Non-native 
Tree Species for European Forests – Experiences, Risks and Opportunities) we collected 
information on a selected set of 15 non-native tree species in 16 European countries. We 
determined the date (or period) of first introduction, the present status (in the introduction-
naturalisation-invasion continuum), the date of the first detection in the wild as casual and/or 
naturalised, the period in which the species was used more intensively in forestry and the total 
area of plantations. 
Резюме: Неместните дървесни видове са широко използвани в горските насаждения и 
агролесовъдските системи по целия свят поради тяхната често висока производителност 
в сравнение с местните дървета. В допълнение, се въвеждат и използват по много 
причини, за озеленяване, със защитни функции, за дендрариуми, контрол на ерозията и 
за увеличаване на горската площ чрез залесяване на изоставена земя. Тези предимства 
обаче могат да бъдат компрометирани в ситуации, когато неместни дървета се 
настаняват извън местата в които са засадени или започват да стават инвазивни в 
чувствителни местообитания. Поради това използването на неместни дървесни видове 
създава както възможности, така и рискове. Информацията относно първоначалното 
въвеждане на неместни дървесни видове в Европа е много важна за оценката на 
настоящия им статус в континиума интродукция-натурализация-инвазия. Преходът от 
интродукция към инвазия често обхваща много десетилетия (изоставаща фаза), или 
изобщо може да не настъпи. Интродукциите датират от началото на 17-ти век (например 
за Robinia pseudoacacia), както и от по-ново време (например, Cryptomeria japonica), със 
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значителни разлики между страните по отношение на периода, общата площ, 
местообитанията, биогеографския регион и човешките намеси по отношение на 
нарушения и стопанисване. Това ни предоставя серия от „естествени“ (т.е. 
неманипулативни) експерименти, представящи възможности за придобиване на полезна 
представа по централни въпроси на инвазионната екология (Richardson et al. 2012). За 
тази цел в рамките на COST Action FP1403 NNEXT (Неместни дървесни видове за 
европейските гори - опит, рискове и възможности) събрахме информация за избран 
набор от 15 неместни дървесни видове в 16 европейски държави. Определихме датата 
(или периода) на първото въвеждане, настоящия статус (в континиума интродукция-
натурализация-инвазия), датата на първото откриване в дивата природа, периода, в 
който е бил използван видът по-интензивно в горското стопанство и общата площ на 
насажденията. 
 


