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ВЪВЕДЕНИЕ

Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royle) (Balsaminaceae) е
силно инвазивен чужд растителен вид, който се разпространява бързо в
цяла Европа (Pyšek et al., 1995) и Северна Америка (Cockel and Tanner,
2011), вследствие на интродуцирането му от планинските склонове на
Хималаите в началото на 19 век. В България видът е регистриран за
първи път през 1978 г. Разпространен е в Предбалкана, Стара планина
(Централна), Софийски район, Витоша, Знеполски райно, Долините на
река Струма, и Места, Рила, Средна гора, Родопите и Тракийска низина,
до около 1500 m н.в. (Petrova et. al. 2013).
Наред с доказаното негативно въздействие на I. glandulifera върху
биоразнообразието и състоянието на естествените местообитания,
съществуват данни и за редица ползи от вида (Balogh, 2008). Жлезистата
слабонога е медоносно растение; надземната маса на вида се използва
за фураж; листата, цветовете и младите стъбла са ядливи и притежават
лечебни свойства; семената са богати на масла. Видът намира
приложение в химическата промишелност и козметиката. Изсушените
стъбла при изгаряне отделят висока енергия (GJ) и могат да се използват
като биогориво.
Според някои автори (Lapin et al. 2016), последователи на т. нар.
управление чрез активен контрол (active control management), ползите от
вида са възможност за превръщането им в екосистемни услуги.
Безспорен е факта, че Impatiens glandulifera e вече натурализиран у нас.
Контролирането на популациите на вида чрез тяхното оползотворяване e
едновременно начин за ограничаване на присъствието му, постепенно
възстановяване на биоразнообразието в завладените от него територии
и поддържане на екологичното равновесие в тях.

РЕЗУЛТАТИ

В изследвания обект популациите на Impatiens glandulifera са разположени
фрагментарно по поречието на р. Искър на разстояние от 0 до 50 m от
течението на реката, като в по-голямата си част се намират на разстояние 0
до 5 m. На настоящият етап са установени 53 находища на вида - 52 по
поречието на р. Искър и 1 в долната част на нейния приток р. Вуйна.
Находищата се намират в близост едно до друго от двата бряга на реката и
приблизителният обхват на популациите в тях варира от 16 m2 до 120 m2.
Общата площ на популациите от Impatiens glandulifera в изследвания обект
е приблизително 5000 m2. Минималната височина на вида в изследвания
обект е 1,43 m, а максималната височина е 4,26 m. Средният брой
индивиди установен на 1 m2 е 16,8. Съгласно описаният в методиката
подход на екстраполация, приблизителната годишна продукция на полен от
всички популации от Impatiens glandulifera на територията на изследвания
обект e около 6000 kg сухо вещество, а на мед – 137,8 kg.
Приблизителната биомаса на популациите е 2,89 тона, а тяхната брутна
калорийна стойност е 47627,2 MJ. Годишната семенна продукция на
популацията от Impatiens glandulifera в изследвания обект е около 621 kg
въздушно суха маса.

ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да се направи
опит за предварителна оценка на ресурсният
потенциал на една част от популациите от вида
разпространени по течението на р. Искър в
дефилето между Плана и Лозенска планина и
възможностите за оползотворяването му в
условията на нашата страна.

ИЗВОДИ

Теоретично Impatiens glandulifera притежава значителен
стопански потенциал, както поради високaта биологична
продуктивност на популациите му, така и по отношение на
разнообразието от полезни свойства на вида.

Възможностите за оползотворяването на биомасата от
растението в проучвания обект на този етап са ограничени,
поради перспективата през следващите години размерът на
популациите му да бъде редуциран съществено, вследствие
на предвидените мерки за контрол, свързани с опазване на
биоразнообразието в естествените местообитания.

Вместо провеждането на едностранни мерки за
унищожаване на Impatiens glandulifera, който вече е
натурализиран у нас, е необходим по-далновиден подход за
неговото интегриране. Такава е идеята за Стратегия за
екологичен мениджмънт на този инвазивен чужд вид, която
да обедини проучваниятa, мерките и възможностите за
управлението му и да планира развитието му в перспектива
към реализиране на успешен сценарий, свързан със
запазване и подобряване на състоянието на естествените
местообитания и поддържане на биоразнообразието в тях.

Фиг. 1. Карта на проучваният обект

ОБСЪЖДАНЕ

От гледна точка на събирането на първична продукция, обектът е лесно достъпен, а видът лесен за събиране заради монодоминантните му ценози.
Обектът се намира в близост до столицата, където е концентрирана по-голямата част от производствения, изследователския, административния и
потребителския сектори.
Използването на Impatiens glandulifera за биогориво е в съответствие с изискванията на Европейското и националното законодателство в това число
Директива 2009/28/ЕО (2009), Директива 98/70/ЕО (1998) и Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Impatiens glandulifera е вид с висок
енергиен потенциал, което го прави подходящ за биогориво. Замфиров констатира редица проблеми свързани с перспективите и възможностите за
производството и потребелнието на биогорива за нуждите на транспорта като недостатъчния технически потенциал за производство на биогорива,
липсата на сертифициращ орган и система на национално ниво за оценка на критериите на биогоривата, високите разходи за производство и
логистика, неизследвания пазар и липсата на опит и утвърдени технологии в производството и др.
По данни на Глогов и др. медоносният потенциал на Impatiens glandulifera e 2,5 пъти по- висок от този на видовете от р. Salix и р. Populus (110 kg/ha).
При среден добив на мед годишно от кошер 35 kg, само от популациите на проучваният вид могат да се изхранват 4 кошера. Потенциалните
количествата мед добити само от този вид ще бъдат недостатъчни за стандартния производствен обем на едно пчелно стопанство, състоящо се
минимум от 32 кошера.
При фитохимични изследвания, проведени върху подземни и надземни части на Impatiens glandulifera, е установено наличието на редица биологично
активни вещества - хинони, флавоноиди, фенолни киселини, левкоцианидини, антоцианини, етерични масла, танини, кумарини, сапонини,
фитостероиди и антимикробни пептиди. Засилените проучвания на лечебните свойства на различните части на I. glandulifera и направените досега
анализи показват големия потенциал на растението и бъдещото му използване като източник на многобройни медицински вещества. Пътят за
включването му във фармацевтичното производство у нас на този етап изисква сериозни инвестиции за доказване на качествата на суровината от
конкретната популация в съответствие с изискванията на Директива 2009/9/ЕО (2009) и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(2007).
Подобен е случаят с хранителните свойства на растението, които са високо ценени в родината му, но в Европа включително в България се отнасят
резервирано към използването на вида за храна, по причини сходни с тези изтъкнати по отношение на използването му за фураж на животните.
Жлезистата слабонога e популярно хомеопатично средство. (Skiner, 2001). Видът е включен също в списъка от 38 лечебни тревисти растения на д-р
Едуард Бах и се предлага под формата на капки. След проведени разговори със специалисти в областта на хомеопатията и Баховата терапия, беше
установено, че за нуждите на производството на продуктите за този тип лечение е необходим незначителен ресурс, в конкретният случай- около 0,07%
от цялата продукция на проучваното находище.

MATЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Изследваната територия обхваща участъка от дефилето на р. Искър между с.
Панчарево (Софийско) и язовир Искър, и притока на р. Искър Околска река при селата
Долни и Горни Окол (Самоковско). с обща дължина около 43,0 km и ширина 50 m2 от
всеки бряг на реката (фиг. 1). Изследваната територия включва местооботания
включени в НАТУРА 2000. Методите на проучване включват изчисляване на
приблизителната площ (ha) на популациите от Impatiens glandulifera на територията на
проучвания обект, средна височина и среден брой индивиди на кв. м. в популациите.
Медоносният потенциал е изчислен на базата на количеството на събрания полен в
сухо състояние по формулата: полен (kg сухо вещество/ha) = 1324,07 + 38,5 * мед
(kg/ha). За сухо състояние на полена е приет минимума от 6% съдържание на вода
съгласно Hoekstra (1992).
Приблизителната биомаса (5,78 тона сухо вещество на ha) и енергийният потенциал
(брутната калорийна стойност - 16,48 MJ/kg сухо вещество) на популациите от
Impatiens glandulifera са сравнени с тези на дървесината на Populus x euramericana sv. I-
214 е със стойност от 18,606 MJ/kg сухо вещество (Маринов и др. 2014).
При изчисляването на обема на семенната продукция са ползвани данните на Balogh
(2008) - 15,000 семена/m2, а средното тегло на 1000 семена е 8,28 g въздушно сухо
тегло (Balogh, 2008,)
На базата на получените при екстраполацията данни е извършен предварителен
анализ на възможностите за производство и пласмент на продукцията в следните
направления: добив на мед, фураж, биогорива, фармация, хранително-вкусова
промишленост, химическа промишленост. При анализът са отчетени силните и слабите
страни и рисковете от използването на ресурсите от Impatiens glandulifera в даден
отрасъл на производството. Проучването е проведено в периода май, 2019 - януари,
2020г.
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