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В настоящия сборник са публикувани научни статии на участници в
Международната научна конференция „90 години Институт за гората –
за обществото и природата“, която се проведе в периода 24-26 октомври
2018 г. в гр. София, като част от поредицата събития, посветени на 90-та
годишнина на ИГ-БАН.
В сборника са включени публикации на български и английски език,
представляващи интерес за учените и специалистите в областта на горското
стопанство и екологията. Публикациите са свързани с основни проблеми и
предизвикателства, които стоят пред науката за гората.
Избрана част от изнесените доклади на Международната научна конференция
„90 години Институт за гората – за обществото и природата“ ще бъдат
публикувани в следващите издания на списанията “Silva balcanica” и “Наука
за гората”.
Current proceedings include scientific papers of participants in the International
Scientific Conference “90 years Forest Research Institute – for the Society and Nature”, which took place in Sofia on 24-26 October 2018, as part of the consecutions
dedicated to the 90-th anniversary of FRI-BAS.
The publications (in Bulgarian and English) are of interest for researchers and specialists in the field of forestry and ecology. They are related to basic problems and
challenges of the forest science.
Part of selected papers presented during the International Scientific Conference “90
years Forest Research Institute, BAS – for the Society and Nature” will be published
in the next issues of the scientific journals Silva balcanica and Nauka za gorata
(Forest Science).
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ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО
доц. д-р Миглена Жиянски
Директор на Институт за гората при Българска академия на науките

Уважаеми учени,
Уважаеми колеги и гости,
Преди всичко бих искала да Ви приветствам с „Добре дошли“ и да изкажа
своето щастие от привилегията да открия тази конференция, посветена на 90годишнината на Института за гората при Българската академия на науките.
За мен е чест и удоволствие да бъда тук сред Вас, уважаеми учени и колеги!
Преди деветдесет години, на 1-ви декември 1928 г. със специален юридически акт се създава „Служба по горско опитно дело“ (СГОД) към отделението на горите и лова при Министерство на земеделието и държавните имоти
(МЗДИ) на България. Неин приемник днес е Институтът за гората при БАН.
Положените усилия за създаването и функционирането на Институт за гората
през годините са мотивирани от дълбокото убеждение и разбиране, че потребността на нашето общество да опазва и стопанисва Българската гора може да се
гарантира от интелектуалната и научната общност. Институт за гората – БАН е
уникален научно-изследователски център, който е ангажиран да гради постижения и приноси за горската наука, базирани на съчетаването на традициите,
съвременните възможности и иновациите.
Горските екосистеми се отличават с най-голямо биологично разнообразие и най-значим потенциал за предоставяне на екологични, икономически и
социални ползи за природата и обществото. А ние, българите, имаме всички
основания за национална гордост: България е опазила едни от най-ценните
естествени гори в Европа и е извършила най-мащабните противоерозионни залесявания, оценявани от водещи чуждестранни специалисти като принос към
Човечеството. Институтът за гората при Българската академия на науките, чрез
своята дейност, до голяма степен е допринесъл за това. Нашият институт е
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дългогодишен център на интелектуалния живот в България, незаменим пазител
на научното изследване и двигател на интелектуалното и културно богатство.
Високата оценка ни задължава в още по-голяма степен да тачим, стопанисваме
и изследваме горите - това уникално природно наследство.
Юбилейната Международна Конференция, посветена на 90-тата годишнина на Института за гората, е поредната стъпка в тази насока. Гост-лекторите,
спонсорите, участниците от България и чужбина с качеството и тематиката на
представените материали, доказват както интереса към разрешаване на проблемите, така и съществения принос и значимите усилия на учените и специалистите от Институт за гората в полза на фундаменталната и практико-приложната горскостопанска и екологична наука.
Убедена съм, че тази международна конференция ще изиграе своята съществена роля не само за разпространение на резултати и постижения от научната работа, но и за обмяна на идеи и знания. Тя е и скромен опит да отдадем
почитта си и да си спомним за нашите предшественици, работили в Института
за гората и да съхраним свидетелството на тези личности и техните дела. Изявените учени-лесовъди акад. С. Брънчев, акад. Б. Стефанов, акад. П. Д. Петков,
акад. М. Даков, чл.кор. В. Стоянов, чл.кор. Н. Пенев, чл. кор. Б. Роснев, проф.
А. Биолчев, проф. Б. Захариев, проф. И. Радков, проф. д-р П. Чернявски, проф.
д-р Ю. Духовников, проф. С. Недялков, проф. М. Маринов, проф. дсн И. Раев
и други, допринесоха за установяване на научни традиции, школи с широка
известност и за развитието на горско-стопанската наука. Къде щяхме да бъдем
днес, без всички тези хора?
През изминалите години академичният състав на Института за гората отчита съществени приноси не само в научната сфера, но допринася съществено
за опазване на природните, културните и интелектуалните ценности в нашата
страна, в Европа и в света.
Благодаря на всички колеги, които не спират да работят активно и успяват
да отговорят на предизвикателствата на нашето време.
На сегашния научен потенциал – акад. Ал. Александров, чл.-кор. дн Пламен Мирчев, 5-ма професори, 15 доценти, 12 главни асистенти и 4 асистенти
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- дължим над 330 монографии, книги и пр. и над 7200 научни и други статии, с
висока цитируемост. Това потвърждава факта, че както през изминалите години така и понастоящем, в Институт за гората при БАН работят квалифицирани
учени, с висока интелектуална компетентност, опит и експертиза в областта на
горско-стопанската и екологична наука. В структурата на Института са обхванати фундаментални и приложни изследвания в 5 научни звена.
В хоризонта на 2020 г. и отвъд нея, Институт за гората има потенциала и
е в състояние да отговори на цялото разнообразие от структурни и политически проблеми, пред които е изправена България в областта на горите, горското
стопанство и екологията, научните изследвания и иновациите. По този начин
Институт за гората при БАН, ръководен от разбирането за важната роля на
науката за напредъка и развитието на обществото, обвързана с историческите
фактори, с научни и икономически причини, се заявява като център за научноизследователска и развойна дейност в сферата на околната среда.
На конференцията присъстват над 120 души вкл. от държавните институции, изявени учени от чужбина, представители на ВУЗ и на академичната
общност, студенти и гости, проявили специален интерес към това събитие. Настоящата тридневна конференция е организирана под егидата на БАН, МЗГХ,
СУБ и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания,
шестте Държавни горски предприятия, Френско посолство и Френски Институт в България, частни лица и фирми, на които изказвам сърдечна благодарност
за оказаното съдействие.
От името на Институт за гората при Българската академия на науките,
благодаря на всички, че се отзовахте на нашата покана и пожелавам ползотворна работа!
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ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ГОРАТА – БАН
С ПОГЛЕД КЪМ НЕГОВОТО СТОЛЕТИЕ
Александър Х. Александров*
Отделение „Аграрни и лесовъдни науки“
Българска академия на науките, София
Исторически бележки, цели и задачи
Горската служба в България се създава през 1879 г. като Отделение „Надзор на лесовете“ към Министерство на финансите, т.е. една година след Освобождението от Османско иго (1878 г.). Едва след половин век - на първи декември 1928 г. се организира „Служба по горско опитно дело“ към „Отделение за
горите“ в Министерство на земеделието и държавните имоти (МЗДИ).
Необходимостта от опитна горска станция се обосновава от лесовъдите
Илия Стоянов (1909), Стоян Брънчев (1911) – действителен член на Българското книжовно дружество и Васил Стоянов (1922) – бъдещ дописен член на БАН.
През март 1926 г. отделението „Гори и лов“ към МЗДИ определя насоките на
горското опитно дело и неотложните му дейности (Лазаров, 1943). За ръководител на първото звено по изследване на горите е назначен Тома Захариев,
завършил Санкт Петербургския Университет с научна степен „Учен лесовъд –
първи разред“. Задачите, поставени за изследване се свеждат до:
• Състояние и производителност на горския фонд;
• Притежание, стопанисване и охрана на горите;
• Добив и консумация на дървени материали и други горски продукти;
• Вредни инсекти и техните каламитети в горите;
• Отгледни сечи в естествените гори и култури;
• Състояние на поройните и други подлежащи на залесяване земи;
• Експериментиране на добив, съхраняване и окачествяване на горски
семена и фиданки;
• Влияние на пашата върху възобновяването и продуктивността на горите.
„Службата по горско опитно дело“ от 1 януари 1938 г. се назовава „Служба за горски изучвания и опити“, а през декември 1941 г. се формира „Институт
за залесителни и укрепителни изучвания и опити“ в Скопие към Управлението
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за горите – София. През януари 1942 г. се осъществява тяхното обединяване в
„Институт за горски изучвания и опити“, който от 1 януари 1943 г. се назовава
„Централен горскостопански опитен и контролен институт“.
През периода от 1945 г. до 1990 г. научните задачи са с акцент върху:
• Повишаване на продуктивността на горите;
• Методи за превръщане на нискостъблените във високостъблени гори;
• Създаване на горски култури върху ерозирани и пустеещи земи и на
полезащитни пояси;
• Механизиране на дърводобива и на горския транспорт.
През януари 1952 г. този институт се разделя на: „Централен научно-изследователски институт по горско стопанство“ (ЦНИИЛС) при Управление на
горското стопанство към Министерски съвет и „Централен научно-изследователски институт по горска промишленост“ (ЦНИИГП) към Министерство на
тежката промишленост.
През януари 1954 г. в Българска академия на науките се обособява „Институт за гората“ чрез обединяване на секция „Горска биология“ от „Институт по
обща биология“ при БАН и секция „Горска техника“ от „Технически институт“
на БАН. Следва да се отбележи, че Българското книжовно дружество“, чиито
приемник е БАН, е създадено в Браила – Румъния през 1869 г. преди създаване
на Третото българско царство, т.е. когато България няма статут на държава и
този акт е уникален. Също през януари 1954 г. ведомственият институт по горите е преименуван на „Научно-изследователски институт за гората и горското
стопанство“.
От 1 февруари 1960 г. три научни звена: „Институт за гората“ при БАН,
„Научно-изследователски институт за гората и горското стопанство“ към Министерство на земеделието и горите и два отдела от „Научно-изследователски
институт по горска промишленост“ към Министерство на тежката промишленост се обединяват и образуват „Централен научно-изследователски институт
за гората“ при Българска Академия на науките. От януари 1961 г. този институт
преминава в Академия на селскостопанските науки (АСН) към Министерство
на земеделието, а след закриване на АСН той е включен в Министерство на горите и опазване на природната среда (МГОПС) от 25 февруари 1972 г., където
е в продължение на 4 години и от март 1976 г. „Институт за гората“ е отново
включен в БАН (Разпореждане № 40 на Бюрото на Министерски съвет – ДВ,
бр. 19/05.03.1976).
За непосредствено подпомагане на горскостопанската практика Институтът за
гората създава опитни станции в различни части на страната. През 1953 г. в Кърджали за района на Източни Родопи и в Гара Пирин за района на Западен Пирин,
14

Огражден, Малешевска планина и Влахина се откриват опитни бази по залесяване
и борба с ерозията, като втората се премества в Сандански през 1956 г.
За района на Родопите през октомври 1954 г. в Беглика, Баташко започва
дейност Опитна база по иглолистните гори, която от 1960 г. е дислоцирана във
Велинград, а за района на Рила е създадена аналогична база в Говедарци, Самоковско.
За научно-обосновано стопанисване на буковите гори в Стара планина и
Средна гора се организира Опитна база по буковите гори в Етрополе през 1957 г.
В Свищов през февруари 1959 г. се създава Научно-изследователска опитна база по тополите, която от 1963 г. има статут на Опитна станция към АСН, а
от 1972 г. е към МГОПС и впоследствие прераства в Опитна станция по бързорастящи горскодървесни видове.
За прилагане на научните резултати при стопанисване на дъбовите гори в
Странджа и Източна Стара планина се създава Опитна база по дъбовите гори в
Бургас през 1961 г., която се обособява в опитна станция към Институт за гората през 1964 г., а от февруари 1972 г. тя е към горското ведомство.
Етапи в развитието
През изминалия 90-годишен период може да се откроят четири етапа в
развитието на Института за гората (Керенски, 1994):
I етап – Обособяване на изследователско звено по горите (1928-1944 г.).
Началото съвпада с действието на някои неблагоприятни фактори като Световната икономическа криза (1929-1933 г.), липсата на материално-техническа
база за изследователска дейност, малко и неопитен персонал. Въпреки това са
създадени постоянни опитни площи в Гениш ада (лесничейсво Старо Оряхово), Боровец, Княжево и Брезник както и 3 горски метеорологични станции на
Боерица (Витоша), Горен Чифлик и Старо Оряхово.
II етап – Разширяване и задълбочаване на изследванията и увеличаване на
числения състав (1945-1975 г.). Назначаването на научни сътрудници от 1954
г. се извършва на конкурсен принцип с 4 изпита (по специалността, диалектически и исторически материализъм, западен и руски език), а от 1965 г. с изпит
само по специалността.
III етап – Достигане на високо изследователско ниво и стабилно равнище
на персонала (1976-1989 г.). Началото на този етап съвпада с преминаването на
Института за гората отново в системата на БАН, което се отразява благоприятно на фундаменталните изследвания.
IV етап – Преустройство през преходния период, интензифициране на проучванията на проектен принцип и числен спад на изследователите (1990- ). В
началото на новото столетие се определя следната мисия на Институт за гората
(УС-БАН, 2010):
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• Изследване на горските екосистеми, имащи съществено значение за
кръговрата на енергията и веществата и изпълняващи ключова роля при смекчаване на последствията от климатичните промени и антропогенните въздействия върху околната среда. Обслужване на отрасъл „Гори“ по лесовъдни
системи, горски генетични ресурси, опазване на горите, защита от ерозия и
наводнения и формиране на политика и законодателство по опазване на горите
и природата.
Приоритетите на Институт за гората са (УС-БАН, 2010):
• Проучване на структурата, функционирането и адаптирането на горските екосистеми към климатични промени и други въздействия;
• Разработване на програми за екологосъобразно стопанисване и ползване
на горите и продуктите от тях;
• Изучаване на биологичните ресурси на горската флора и фауна.
Териториално Институтът е бил разположен първоначално в София на ул.
Лавеле 16 от 1928 г. до 1951 г. като по време на Втората световна война през
1943 - 1944 г. е евакуиран във Вършец. От 1951 г. до 1963 г. той е преместен в
разсадника в Парка на свободата (Борисова градина), а от 1963 г. - е базиран в
квартал Малинова долина на София в парцел от 73 декара, където са разположени главен корпус, лабораторна сграда, оранжерия, механична и дърводелска
работилница, спомагателни постройки, дендрариум и опитен участък.
Ръководство
Ръководители на Институт за гората през този период са били следните
изследователи (Таблица 1):
Научни структурни звена
Броят, названието, тематиката и съставът на изследователските звена в
Института за гората са претърпели големи промени през отделните периоди и
понастоящем са редуцирани до следните секции:
1. Лесовъдство и управление на горските ресурси
Секцията е приемник на отдел „Общо лесовъдство“ и секция „Горска биология“ с ръководители: Тома Захариев (1928-1040), д-р Никола Пенев (19441946), д-р Илия Радков (1946-1956), проф. Марин Маринов (1956-1988), проф.
Кръстан Кръстанов (1988-1994), доц. Васил Стипцов (1994-1998), доц. Груд
Попов (1998- ). Тя обхваща няколко други направления като „Специални
ползвания и дървесинознание“ с ранг секция под название „Лесотехника„
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Table 1. Leadership of the Forest Research Institute – Sofia (1928-2018)

Таблица 1. Ръководство на Институт за гората – София (1928-2018 г.)

от 1947 до 1994 г.; второ направление „Горска таксация и лесоустройство“ с
наименования: „Лесоустройство, таксация, икономика и механизация“ (19551960), „Организация и икономика на горското стопанство“ (1961-1974), „Устройство и прогнозиране на горските ресурси“ (1974-1990), „Биология,
производителност и устройство на гората“ (1990-1994); трето направление
“Екологосъобразно възпроизводство и ползване на горски ресурси“ с названия
„Горски транспорт, сеч и първична преработка на дървесината“ (1952-1960),
„Механизация и електрификация на горското стопанство и транспорт на дървесина“ (1960-1963), „Механизация на горското стопанство, добив и транспорт
на дървесина“ (1963-1974), „Техника и технология при възпроизводство и ползване на дървесни ресурси“ (1974-1993). В секцията през различни периоди са
работили 78 научни сътрудници и асистенти, 46 старши научни сътрудници и
доценти, 18 професори и старши научни сътрудници – първа степен, като броят
с научна степен „Доктор“ е 45, а с „Доктор на науките“ (дсн, дтн) - 5.
2. Горска екология
Тя е предшественик на отдел „Укрепване на пороите и залесяване“, отдел
„Залесяване и борба с ерозията“, отдел „Горско почвознание, залесяване и борба с ерозията“, секция „Горско почвознание и борба с ерозията“, секция „Опазване и възпроизводство на горските екосистеми“, секция „Екология и опазване
на природната среда“ с ръководители: д-р Асен Биолчев (1940-1946), ст.н.с.
Михаил Милчев (1947-1953), н.с. Петко Бочев (1953-1955), ст.н.с. I ст. Здравец
Наумов (1955-1970), проф. Данаил Гарелков (1970-1988), ст.н.с. Емил Прокопиев (1974-1986), проф. Иван Раев (1986-2005), проф. Иван Ц. Маринов (20062013), доц. Емилия Велизарова (2013-2017), проф. Иван Ц. Маринов (2017- ).
В секцията са работили 52 научни сътрудници и асистенти, 22 старши научни
сътрудници и доценти, 7 професори и старши научни сътрудници – първа степен, от които 22 с научна степен „Доктор“ и 4 –„Доктор на науките“ .
3. Горска генетика, физиология и култури
Предишни названия са отдел „Изкуствено залесяване и затревяване“, отдел „Укрепяване на пороите и залесяване“, отдел „Семеновъдство, селекция
и разсадници“, секция „Горска селекция, интродукция и семезнание“, секция
„Генетика, селекция и семезнание“, секция „Генетика, физиология на горскодървесните видове и изкуствени горски екосистеми“, секция „Горска генетика
и интродукция“, секция „Горска генетика, селекция и физиология“ с ръководители: ас. Боян Захариев (1933-1940), д-р Асен Биолчев (1940-1946), ст.н.с.
Михаил Милчев (1947-1951), проф. Димитър Велков (1951-1988), проф. Александър Александров (1989-1993), проф. Цвета Найденова (1993-1994),проф.
Иван Митров (1994-1996), проф. Александър Александров (1996-2009), доц.
Румен Добрев (2009-2012), доц. Емил Попов (2012- ). В секцията са работили
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56 научни сътрудници и асистенти, 38 старши научни сътрудници и доценти, 9
професори и старши научни сътрудници – първа степен, от които 44 с научна
степен „Доктор“ и 6 –„Доктор на науките“.
4. Горска ентомология, фитопатолофия и ловна фауна
Секцията е приемник на отдел „Растителна защита“, отдел „Лесоохрана“,
отдел „Лесоохрана и ловно стопанство“, секция „Лесозащита и ловно стопанство“, секция „Опазване на горите от вредители и болести“, секция „Горска
ентомология, фитопатология и биологична борба“, секция „Горска ентомология и фитопатология“ с ръководители: ас. Георги Захариев (1942-1945), н.с.
Йордан Ценов(1945-1952), ст.н.с. Марин Керемидчиев (1952-1955), ст.н.с. Петър Петров (1955-1974), ст.н.с. Марин Керемидчиев (1974-1980), проф. Боян
Роснев (1980-1989), проф. Георги Цанков (1989-1993), ст.н.с. Пламен Мирчев
(1993-1994), ст.н.с. Димитър Пенев (1994-1995), чл.-кор. Боян Роснев (19952012), чл.-кор. Пламен Мирчев (2012- ). В секцията са работили 26 научни сътрудници и асистенти, 18 старши научни сътрудници и доценти, 4 професори,
от които 18 с научна степен „Доктор“ и 3 – „Доктор на науките“.
5. Информационно-издателски център с библиотека и научен архив
Библиотеката на Института за гората към 2018 г. разполага с 41 253 тома,
от които 18 783 – книги, 21 500 – периодични издания и 970 – други издания.
Има достъп до следните бази данни: Science Direct, WEB of Knowledge и CAB
Direct. Ръководители на библиотеката са били: Бистра Сакарева (1954-1981),
Радка Тотолакова (1981-1989) и Милена Димитрова (1990- ). През 1968 г. се
създава Бюро за научно-техническа информация (БЮНТИ), трансформирано
в Информационно-издателско бюро (ИНФИБ), което издава месечен информационен бюлетин за нови статии по лесобиология и лесотехника, прави преводи на резюмета на статии в чуждоезични списания, съставя и актуализира 4
картотеки с горска тематика. Ръководители на Бюрото последователно са: инж.
Георги Апостолов, Кирил Илиев, Галина Данаилова и Стефка Китанова.
Изданията на Института за гората хронологично са следните:
• Сборник на службата по горско опитно дело (1930);
• Сборник на Института за горски изучвания и опити (1941);
• Сборник на Централния горски изследователски институт (1947-1951);
• Научни трудове на Централния научно-изследователски институт за
горско стопанство (1952);
• Научни трудове на Научно-изследователския институт за гората и горското стопанство (1955-1960);
• Известия на Института за гората при БАН (1955, 1957-1959, 1961);
• Известия на Института за гората при АСН (1962, 1963);
• Списание „Горскостопанска наука“ (1964-1987);
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• Поредица „Наука за гората“ (1988, 1989);
• Списание „Наука за гората“ (1990- );
• Списание „Silva Balcanica” (1997- ).
Персонал
За 90 годишния период в Институт за гората са работили 212 научни сътрудници и асистенти, 124 старши научни сътрудници и доценти, 38 професори
и старши научни сътрудници – първа степен или общо 374 изследователи, от които с научна степен „Доктор“ – 129, а с „Доктор на науките“ – 18 (Таблица 2).
По брой изследователи най-многобройна и комплектувана е секция „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, следвана от секция „Горска генетика, физиология и култури“, но тя е водеща по процентно участие на изследователи с научни степени (49%), следвана от секция „Горска ентомология,
фитопатология и ловна фауна“ (44%).
Таблица 2. Изследователи с научни звания и степени по секции в Институт за гората София през периода 1928-2018 г.
Table 2. Researchers with scientific title and degree at departments of the Forest Research
Institute – Sofia during the period 1928-2018
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Числеността на изследователите с научни звания и степени през отделните етапи показва много големи различия (Таблица 3).
През първия етап (1928-1944 г.) техният брой е незначителен и почти липсва помощен инженеро-технически и лабораторен персонал. През вория етап
(1945-1975 г.) броят на изследователите и на помощния персонал се увеличава
10-15 пъти като се създават нови секции и лаборатории, както и прототипна
работилница със специалисти по научна апаратура. Десетократно се увеличава
броят на защитилите дисертации за ксн, кбн и ктн. Третият етап (1976-1989 г.)
се характеризира със стабилност в числения състав на изследователи и помощен персонал, но и с намаляване на хабилитираните учени в края на етапа
поради едновременно пенсиониране на относително голяма възрастова група.
Нараства съществено броят на защитилите дисертации за „Доктор на науките“.
Четвъртият етап (1990- ) бележи трикратно намаляване на персонала – двукратно на изследователи и четирикратно на инженери, техници, лаборанти и
др. Най-неблагоприятно обаче е голямото редуциране на състава от млади и
способни научни сътрудници, напуснали Института поради миграционни процеси в т.ч. към западноевропейски страни, САЩ, Канада и др.
През този период се проявява тенденция към намаляване на мъжкото участие в персонала на Института от 100% (1938 г.) на 59% (1983 г.), 58% (1988 г.),
54% (2008 г.) до 48% (2018 г.).
Международно сътрудничество
Институтът за гората при БАН извършва значителна изследователска дейност, свързана с научната стратегия на Европейския съюз,включваща “Рамковите програми“ на EC, “INCO-Copernicus“, “Leonardo da Vinci”, “Erasmus +“,
“INTERREG”, “ERA-NET”, “ESPON 2020”, “European Forest Genetic Resources
Program (EUFORGEN)”, “European Cooperation in Science and Technology
(COST)”, с Европейския горски институт (EFI), със световните организации – International Union of Forestry Research Organizations (IUFRO), Food
and Agricultural Organization of the United Nations (FAO –UN), United Nations
Environmental Program (UNEP), както и по двустранно сътрудничество с европейски, американски и азиатски научни звена по горска тематика като се
обръща необходимото внимание на тези от Югоизточна Европа.
Международното сътрудничество допринесе за включване на ИГ в изследвания с глобално значение като влияние на климатичните промени върху
горите, техния здравен статус, запазване на горските генетични ресурси, процесите на обезлесяване и опустиняване.

21

22

Table 3. Staff of the Forest Research Institute – Sofia by phases and decades

Таблица 3. Персонал на Институт за гората – София по етапи и десетилетия

Административна, научно-организационна, преподавателска
и обществена дейност
Някои изследователи от Институт за гората са заемали ръководни длъжности в различни правителства на България, в ръководството на горското ведомство, в БАН, ВАК, университети и в международни организации както
следва:
1. Народно събрание
– депутат – проф. Мако Даков (от IV до IX Народно събрание)
2. Министерски съвет
- Зам. Министър председател – проф. Мако Даков (1971-1978)
- Министри - проф. Мако Даков – Министерство на горите и горската промишленост (1966-1971), проф. Ал.Александров – Министерство на околната
среда (1990)
3. Българска Академия на науките
- Зам. Председател на БАН – акад. Мако Даков (1978-1988)
- Членове на БАН – чл.-кор. Васил Стоянов (1947),акад. Борис Стефанов
(1948), акад. Петко Петков (1971), чл.-кор. Никола Пенев (1971), акад. Мако
Даков (1981), акад. Ал. Александров (2003), чл.-кор. Боян Роснев (2004), чл.кор. Пламен Мирчев (2014)
4. Висша Атестационна Комисия (ВАК)
- Членове на Научни комисии и на Президиум на ВАК – проф. Марин Маринов, проф. Антон Матеев, проф. Ал. Александров, проф. Боян Роснев, проф.
Пламен Мирчев
5. Лесотехнически университет
- Ректори – акад. Борис Стефанов (1953-1957), проф. Боян Биолчев (19601965), проф. Димитър Коларов (1994-2003)
- Doctor Honoris Causa – проф. Асен Биолчев (1997), акад. Мако Даков
(1999), проф. Димитър Коларов (2016)
– професори и доценти – проф. Борис Стефанов (1945-1957), проф. Васил
Стоянов (1945-1958), проф. Боян Захариев (1945-1977), проф. Петко Д. Петков
(1946-1964), проф. Никола Пенев (1947-1964), проф. Юрдан Духовников (19521977), проф. Асен Биолчев (1953-1973), проф. Мако Даков (1960-1989), проф.
Атанас Ганчев (1964-1970), доц. Роман Флоров (1962-1977), доц. Желез Дончев
(1964-1977), доц. Георги Ганчев (1975-1991), доц. Петко Б. Петков (1977-1987),
проф. Иван Михов (1988-2004), проф. Димитър Коларов (1991-2003), доц. Динко Овчаров (1995-2014), доц. Николина Цветкова (1997- ), доц. Васил Стипцов
(1999-2017), доц. Росица Петрова (2004 - )
6. Горско ведомство
- Главен инспектор по горите (1936-1943) – д-р Георги Сираков
- Директор на горите (1944-1946; 1949-1950) - инж. Васил Серафимов
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- Председател на Комитет по горите (1991-1992) – проф. Иван Раев
- Зам.председател на Комитет по горите (1992-1993) – проф. Иван Митров
- Директори на районни дирекции на горите – инж. Петър Костов, инж.
Марин Маринов
- Директори на горски стопанства – НП Витоша (1936-1941) - инж. Никола
Пенев; г.с. Малко Търново ( - 1944) – инж. Илия Радков; г.с. Чупрене, г.с. Кости, г.с. Говежда, г.с. Бързия (1944-1950) – инж. Симеон Недялков; г.с. Свищов
(1954-1963, 1977-1983) – инж. Деню Денев, г.с. Генерал Тошево (1961-1973)
– инж. Иван Митрев; г.с. Царево (1961-1963) – инж. Дамян Шипковенски; г.с.
Банско (1965-1970) – инж. Боян Роснев и др.
7. Международни организации
- FAO - Директор на проект в Иран (1967-1972) - проф. Симеон Недялков
- FAO - Експерт и преподавател в Кабулския университет (1972-1978) - проф.
Симеон Недялков
- FAO - Секретариат в Рим (1976-1978) - ст.н.с. Славейко Кръстанов
- IUFRO - Международен съвет, членове (1976- ) - проф. Марин Маринов,
проф. Ал. Александров
Анализът на 90 годишната дейност на Институт за гората при БАН показва
неговите научни приноси за практиката с национално значение, а в някои направления като залесяване и борба с ерозията те имат и регионална значимост.
Горите на България, заемащи 1/3 от територията й, са не само възобновим
ресурс с голяма икономическа стойност, но те изпълняват съществени екологични и социални функции, влияещи върху качеството на живот. И понастоящем Институтът за гората продължава изследванията за устойчиво развитие,
рационално и ефективно използване на горските ресурси; повишаване конкурентноспособността на горската икономика; информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и обществото (Ганев, 2018).
Пожелавам на всички участници в настоящото честване да присъстват
след 10 години на вековния юбилей на Института за гората, който има мисия
да обезпечава научно горския ни сектор и да работи за бъдещето на българската гора и българската природа.
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SUMMARY
The Forest Research Institute (FRI-BAS) was established in 1928 as specific Service for
Forest Experimental Activity, differentiated during the years as departmental or academic
unit. The mission of FRI-BAS, the main objectives and tasks as well as its development are
specified during certain periods. The chronology of the management structure, the number of
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ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОСТИЖЕНИЯ
ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ /2007-2017 г./
Миглена Жиянски*, Маргарита Георгиева*
Институт за гората – Българска академия на науките, София
Кратки исторически бележки
На 1 декември 1928 г. със специален юридически акт се създава „Служба по
горско опитно дело“ (СГОД) към отделението на горите и лова при Министерство на земеделието и държавните имоти (МЗДИ) на Царство България. Неин
приемник днес е Институтът за гората при БАН. В Правилника на Службата по
горско опитно дело, одобрен с Указ № 17 от 1932 г. на цар Борис III, е записано:
„Опитното горско дело в България си поставя за цел всестранното изучаване
на природните и стопански условия на българския лес, с оглед на мероприятията за неговото рационално стопанисване и използване”. За пръв директор на
тази служба е назначен ученият -лесовъд I разред Тома Христов Захариев. През
1940 г. службата е преименувана в Институт за горски изследвания и опити, с
акцент върху научни и научно-приложни разработки, свързани със създаването
на горски култури, отглеждането, ползването и лесозащитата на горите, борба
с ерозията и почвени проучвания. На 01.01.1954 г. се създава Горско научноизследователско звено към Българската академия на науките (БАН), наречено
Институт за гората (ИГ). Понастоящем Институт за гората се намира в сграда с
адрес бул. „Св. Климент Охридски” № 132, построена през 1963 г. върху площ
от близо 70 дка, с изграден изключително ценен арборетум. Последователно
директори или и.д. директори на изследователската институция за българската
гора са били: Т. Захариев (1928-1940), проф. П. Чернаев (1928-1940), проф. д-р
А. Биолчев (1941-1942), С. Лазаров (1942-1944), ст. н.с. I ст. д-р Г. Сираков
(1944-1950), акад. д-р М. Даков (1950-1951), ст. н.с. I ст. д-р Д. Велков (19511952), проф. д-р Й. Енев (1952), проф. д-р А. Ганчев (1952-1956), проф. д-р М.
Маринов (1956-1960 и 1966-1986), акад. Б. Стефанов (1960-1966), проф. д-р А.
Матеев (1986-1989), акад. дсн Ал. Александров (1989-1993 и 2003-2011), проф.
д-р П. Петков и.д. (1993-1995), ст. н.с. д-р Г. Попов (1995), ст. н.с. I ст. дсн И.
Раев (1995-2003), чл. кор. дсн Боян Роснев (2011-2012), проф. дсн Хр. Цаков
(2012-2017), доц. д-р М. Жиянски (2017- сега).
Информация за научно-изследователската и развойната дейности в Институт за гората - БАН в различни времеви периоди, както и детайли относно
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развитието на структурата на Института в исторически аспект са обобщени в
редица трудове от Цаков и Александров (2005, 2006), Цаков (2004, 2007), Александров (2018).
Институтът за гората при БАН вече 90 години провежда фундаментални
и научно-приложни изследвания в горските екосистеми, които допринасят за
разрешаването на ключови въпроси, свързани с околната среда и създава теоретичната и научна основа за практически решения по отношение на лесовъдски системи за стопанисване, горски генетични ресурси, опазване на горите,
защита от ерозия и наводнения, както и подпомагане формирането на политики
и законодателство по опазване на горите и природата. Натрупаните знания в
отделните структурни звена подпомагат разработването на мерки и подходи за
екологосъобразно и устойчиво управление на горите, чрез които се намаляват
или отстраняват негативните екологични последици, включително смекчаване
на последствията от климатичните промени.
През трудните години на световни икономически кризи и преходи, нашите
предшественици са работили усърдно и всеотдайно за утвърждаване на Институт за гората като една от водещите изследователски институции в областта
на горите и горското стопанство у нас и в Европа. В последното десетилетие
успешно преминахме към демократично европейски конкурентен модел на финансиране по проекти и програми. В последните години ИГ се утвърждава като
национален център за иновативни и уникални научни изследвания в горските екосистеми – поставени са основите за развитие на нови направления като
стопанисването на насажденията в селищните системи и биоикономика. Във
връзка с приоритетите на Европа 2020, националните приоритети и приоритетите на БАН, визията на ИГ съблюдава тенденциите в развитието и отговаря в
максимална степен на новите изисквания и насоки.
Институт за гората при БАН провежда изследвания на високо научно ниво
в полза на българското общество. Мисията на Института се базира на баланса
между научни и практико-приложни изследвания, които допълват и развиват
фундаменталните академични принципи. ИГ-БАН продължава да дава пример
за важната роля на науката, която работи в полза на обществото с видими резултати.
Във връзка с настоящата стратегия за развитие на научните изследвания в
периода 2017-2030 г. „По-добра наука за по-добра България“ съществено място
в дейността на ИГ заемат изследванията, които имат отношение към програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на горските
ресурси; повишаване конкурентноспособността на горската икономика; информационно, експертно и оперативно обслужване на българската държава и
обществото, в частност на горския сектор и околната среда и извършва качествено и конкурентноспособно обучение на специалисти, работещи в тези сектори. ИГ провежда изследвания и по програмите за изучаване на въздействието
27

на климатичните промени върху горските екосистеми; интердисциплинарни
изследвания за горската флора и фауна; горските ресурси като възобновяем
енергиен източник и оценка на състоянието на горите у нас и в Европа.
Основните приоритети в стратегията за развитие на Институт за гората
са привличане на млади хора, създаване на условия за успешна научна работа чрез осигуряване на съвременна материална база, търсене на възможности
за използване на съвременни подходи в научните изследвания, организиране
на обучителни семинари и осъществяване на контакти с водещи специалисти,
провеждане на обучение чрез специализации, стажове и познавателни посещения във водещи европейски лаборатории в рамките на различни програми,
участие на учени в национални, европейски и международни научни мрежи,
програми и инициативи, в двустранните и многостранните научни сътрудничества и изследване на възможности за ефективно участие в съвместните инициативи ERA-NETs и други.
Актуална структура на Институт за гората – БАН
Понастоящем в ИГ-БАН има четири Научно-структурни звена:
• Лесовъдство и управление на горските ресурси
• Горска екология
• Горска генетика, физиология и култури
• Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна
През 2018 г. е създадено ново звено Екологични стационари и арборетум,
включващо седем екологични стационара и един арборетум („В. Серафимов”
– бялборови гори, „Говедарци” – смърч, ела и клек, „Парангалица” – оптимум
на иглолистни гори, „Балканец” – букови гори, „Игралище” и „Габра” – борба с
ерозията, „Ясенково” – генетика и селекция, и арборетум в парка на Институт
за гората, гр. София).
Институт за гората – БАН работи в над 500 постоянни опитни площи в
повече от 100 Държавни горски стопанства. По този начин с целенасочени изследвания са проучвани основните дървесни видове при голямото екологично
разнообразие на нашите гори.
Някои главни постижения в науката за гората
Смело може да се каже, че в 90-годишната си история, Институтът за гората е постигнал значителни постижения във всички клонове на науката за гората. Необходимо е да споменем, че в ИГ са работили изявени учени като акад. С.
Брънчев, акад. Б. Стефанов, акад. П. Д. Петков, акад. М. Даков, чл. кор. В. Сто28

янов, чл. кор. Н. Пенев, чл. кор. Б. Роснев, проф. А. Биолчев, проф. Б. Захариев,
проф. И. Радков, проф. д-р П. Чернявски, проф. д-р Ю. Духовников, проф. д-р
А. Биолчев, проф. С. Недялков, проф. М. Маринов, проф. дсн И. Раев и други,
допринесли за установяване на научни традиции, школи с широка известност
и за развитието на горско-стопанската наука.
На тях, както и на десетките учени-лесовъди от изминалите десетилетия,
а също и на сегашния научен потенциал от 1 академик, 1 член-кореспондент,
5-ма професори, 15 доценти, 12 главни асистенти и 4 асистенти - дължим над
330 монографии, книги и пр. и над 7200 научни и други статии, с висока цитируемост.
Главни резултати на учени от Института за гората, които бележат върховите постижения в Науката за гората в България са представени, както следва:
Разработена е типологична класификация на горите в България на екологична основа, която за десетилетия става научна база за управление на българското горско стопанство. Като резултат от приложението й в практиката ние
имаме едно добро горско стопанство в България, с извоюван авторитет сред
всички лесовъди-учени и практици в Европа.
Общоприети са значителните резултати на ИГ в областта на проблемите на залесяванията и борбата с ерозията в България. Имаме определен дял в
уникалните постижения на нашите лесовъди в тази област и милионите декари
успешни култури във водосборните басейни, чрез които е ликвидирана опасността от ерозия в 85-90% от земите на горския фонд и е почти удвоена биомасата в горите на България.
Пионерни и приети в лесовъдската практика са постиженията на ИГ в областта на екологичните изследвания в България - по рекултивация на терени,
нарушени от минни и други разработки; по горско климатичните и горскохидрологичните функции на горските екосистеми; дефинирана е зоната на уязвимост на горската растителност при бъдещи климатични промени и др.
Институт за гората има значими постижения в областта на генетиката, селекцията и физиологията на дървесните видове. Тук са извършени основни
изследвания по изменчивостта и вътревидовото разнообразие на горските видове; по морфогенезис и биология на репродуктивния процес; популационна
генетика на дървесните видове; запазване и използване горските генетични
ресурси; фотосинтеза и транспирация на дървесните видове; термодинамика
на горските екосистеми; основи на горското семепроизводство; избор на дървесни видове и методи за създаване на устойчиви и продуктивни горски култури и др.
Широко известни са и резултатите от изследванията и приложенията в
българското горско стопанство в областта на горското почвознание - за физичните, химичните и микробиологични свойства на горските почви; за измененията на горските почви под въздействието на различните дървесни видо29

ве, състоянието и стопанисването на горските екосистеми; въздействието на
различните видове мелиорации на горските почви; за ролята на въздушното
замърсяване върху горските почви и др.
Значими и приети в практиката са резултатите, получени в ИГ в областта
на лесозащитата - горската ентомология и фитопатология. Основополагащи за
лесозащитата в България са постиженията по биологията, екологията и еволюцията на основните насекомни вредители и патогени в горите у нас. Разработени са технологии за биологична и интегрирана борба с вредителите и болестите в нашите гори; в резултат преобладаващата част от средствата за лесозащита
у нас са не само ефективни, но безвредни и екологосъобразни. Твърде ценни са
данните, получени по международната програма за екологичен мониторинг за
състоянието на нашите гори, които дадоха обяснение и за съхненето на иглолистните култури в България.
Разработките върху ресурсните видове дивеч в ИГ са теоретичната база за
българското ловно стопанство. Разработени са екологичните основи на ловното райониране у нас; бонитиране на местообитанията; биология и екология на
основните видове дивеч у нас; разработен е метод за унищожаване на животнивредители с голям екологичен ефект и др.
Постиженията в направление горски ресурси включват установените
закономерности в строежа и сортиментната структура на дървесните видове; разработените математико-статистически методи за дървесните запаси
и прираста на горите и върху биопродуктивността на горите; балансът на
горските биоресурси у нас; изготвената методика за оптималния състав на
горите за териториите на ДГС; класификация на полезните функции на горите; научните основи и практически стъпки за организационно преструктуриране на държавните лесничейства в преход към пазарна икономика; типова
технология за природосъобразен добив на дървесина; създадена е първата
въжена линия с дължина 5 км за горското стопанство у нас; изградена е система леки въжени линии за екологичен добив на дървесина от отгледни сечи;
разработена е технология за автоматично управляема сушилня за семена в
Разлог и др.
Фундаментални и научно-приложни изследвания, постижения и приноси
на учените от Институт за гората - БАН за последното десетилетие (2007-2017 г.)
Научните изследвания и иновациите са от ключово значение за трансфера
на знания в производството и прехода към икономика, основана на знанието.
Натрупаните знания в отделните структурни звена подпомагат разработването
на мерки и подходи за екологосъобразно и устойчиво управление на горите, чрез които се намаляват или отстраняват негативни екологични последици,
включително смекчаване на последствията от климатичните промени.
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Изследователската дейност на ИГ е изцяло в съзвучие със следните съвременни приоритетни направления:
• Лесовъдство и социално-икономически основи за устойчиво и многофункционално управление и ползване на горските ресурси;
• Опазване и съхраняване на биологичното разнообразие и генетичните
ресурси;
• Структура, функциониране и адаптация на горските екосистеми към
климатични промени и устойчивост в осигуряването на екосистемни услуги;
• Наблюдение на тенденциите в изменението на климата и предлагане на
мерки за преодоляване на негативните последици върху горите;
• Осигуряване на мониторинг на състоянието на горските екосистеми на
национално и Европейско нива, разработване и прилагане на методи в лесозащитата;
• Предлагане на подходи за ефективно използване на ресурсите, с фокус
върху балансирано използване на биомасата за енергийни цели.
Институт за гората отчита резултати, свързани с проучване естествената
динамика на горските екосистеми и възможности за екологосъобразното им
стопанисване. Направена е оценка на структурата на нестопанисвани гори и е
проучен възобновителния потенциал на старите гори в Защитени зони по Натура 2000, в комплекс с изготвен икономически анализ на мерките за опазване на
гори във фаза на старост. Проучва се използването на дървесната зеленина за
получаване на етерично масло от иглолистни видове като се има предвид суровината, оставаща в сечищата, целогодишния добив и наличието на инсталации
в страната. Проучват се възможностите за добив, преработка, съхраняване и
приложение на биомасата от градски лесопаркове за производство на компост
с цел подобряване плодородието на почвите. Стартирана е дейност по национална инвентаризация на горите в България посредством анализ на аерофотоснимки и замерване на опитни теренни площи.
Провеждат се оценки на състоянието на новосъздадени култури за ускорен добив на растителна биомаса от клонове на топола, пауловния и акация и
се събира дендро-биометрична информация по отношение на растежа и капацитета на видовете за производство на енергийна биомаса. В ИГ е разработена
методика за идентифициране и класификация на горими материали, която дава
възможност за оценка на силата на въздействие на горските пожари върху екосистемите, с възможност за прогнозиране на посоката и скоростта на тяхното
разпространение. ИГ е един от водещите центрове, в които се разработват подходи и методики за оценка и картиране на екосистемни услуги в чувствителни
райони – високопланински, урбанизирани и полу-урбанизирани - чрез анализ
на количествени индикатори, пространствени и времеви показатели.
Провеждането на екологични проучвания е фокусирано върху структурно
- функционалните особености на основни горски екосистеми при условия на
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климатични промени и антропогенни въздействия. Проучва се влиянието на
промените в земеползването върху почвите в чувствителни планински райони
и се провежда ежегодна инвентаризация на екосистеми в планинските зони.
Изследва се динамиката на възобновителните процеси към горната граница на
гората в условия на климатични промени чрез прилагане на дендрохронологичен анализ. Системата от хидротехнически съоръжения в поройните притоци
на основни речни течения и ролята на горите и зелената инфраструктура за
намаляване на ерозията и за минимизиране риска от наводнения са обект на
дългосрочни проучвания.
Изследват се абиотичните и биотични негативни въздействия върху горските екосистеми в условията на климатични промени и се провежда мониторинг върху здравословното състояние на горите, деградационните процеси
и съхненето на видове в тях. Идентифицират се инвазивни видове насекоми
и патогени по горскодървесната и паркова растителност и се дефинират природните лимитиращи фактори на популациите на стопански важни насекомни
вредители и болести и разработване на биологични методи и интегрирани системи за борба с тях. Прилагат се лесовъдски методи за контрол на основните
видове насекоми-ксилофаги, отговорни за съхненето на иглолистните култури
в страната и се разработват стратегии за опазване на редки, уязвими и защитени безгръбначни и гръбначни животни.
Тематиката на ИГ отговаря на националните и международни стратегически приоритети в областите екология, биоразнообразие и биологични ресурси, биотехнологии, енергийни източници. Обръща се особено внимание върху
функционирането, опазването и възстановяването на горските екосистеми и
техния ценен генетичен фонд, като основна съставна част от природата. Един
от основните приоритети в стратегията за развитие на ИГ-БАН е привличане
на млади хора, създаването на условия за успешна научна работа чрез осигуряване на съвременна материална база, възможности за използване на иновативни подходи в научните изследвания, организиране на обучителни семинари и
осъществяване на контакти с водещи специалисти, обучение чрез провеждане
на специализации, стажове и познавателни посещения във водещи европейски
лаборатории в рамките на кратко- и средносрочни специализации по различни
програми.
Знанията за биоразнообразието, биоресурсите и екосистемите са от ключово значение за социално-икономическото развитие на Република България.
Ползата за обществото е екологична - опазване на природата, икономическа
- опазване и природосъобразно ползване на горските ресурси, оценка и регулиране на водните ресурси, внедряване на биологични методи и намаляване
на средствата за борба с вредителите в горите и социална – подобряване благосъстоянието и качеството на живот на хората. Богатството на биологичното
разнообразие и екосистемите изисква специфичен научен подход на изучаване,
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съобразен с различните физикогеографски, климатични и биогеографски условия на страната.
Проектите в Институт за гората по гореотбелязаните направления се изпълняват съгласно разработените през последните десет години научни планове:
2006-2008 (Научен отчет на ИГ-БАН, 2008)
 Възпроизводство и устойчиво управление на горските екосистеми - разработени са насоки за устойчиво стопанисване на недържавни гори и поддържане на екологичните им функции; анализирани са възможности за управление
на горите за реконструкция и влиянието на този метод върху биоразнообразието и устойчивостта на насажденията; предложени методи и насоки за природосъобразно стопанисване на културите от черен (Pinus nigra Arn.) и бял бор
(P. sylvestris L.); изследвани са свойствата на дървесината на интродуцирани
видове; представени са насоки за стопанисване на полезащитните горски пояси и опазване на недървестните горски ресурси.
 Екологични изследвания в представителни планински екосистеми –
свързани са с провеждане на многогодишни стационарни наблюдения, като е
проучено влиянието на антропогенната дейност върху възобновителните процеси в горски екосистеми; изследвани и моделирани са ерозионните процеси
в повлияни от човека територии; проучен е кръговратът на химични елементи
при смяна на широколистни и иглолистни видове; определени са хронологията
на годишния прираст при обикновения бук (Fagus sylvatica L.) и структурата на
горски съобщества.
 Изменчивост и адаптивност на горскодървесните видове при климатични промени – проучено е биоразнообразието в горите и са изследвани генетични ресурси на бялата мура (Pinus peuce Grisb.), Populus spp., Pinus, Picea,
Abies в района на НП Пирин; предложено е оптимизиране на гъстотата на горските култури по стопански критерии на общо ползване и отглеждане, разработени са физиологични и биохимични маркери за антистресова реакция при
видове, растящи в утежнена естествена среда.
 Ентомологични и фитопатологични въздействия върху горите на България – изследвани са патологични и ентомологични проблеми след ветровала
в резерват Бистришко бранище; проучена е устойчивостта на различни произходи дугласка срещу гъбни патогени; изследвана е ентомофауната по основни
дървесни видове в Западна Стара планина.
 Оценка, управление и ползване на горските ресурси – проучени са организацията и устройствени проблеми при стопанисване на горите; извършено е
математическо моделиране в горската таксация и лесоустройство; изследвани
са средствата и технологиите за дърводобив – икономически и социални конфликти; механизация и технологии за биологична рекултивация на нарушени
терени.
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 Проучване на почви в горски екосистеми от различни райони на България
– изследвана е динамиката в хумусната система на горските почви в района на Рила
и Стара планина; характеризирани са особеностите на почвите в букови и дъбови
екосистеми на Стара планина и Софийски район; проучени са разпространението
и разпределението на радиоцезия в горски екосистеми на Югозападна България.
 Технологии за контрол на вредители и патогени – приложени са актуални методи и устройства за контрол на вредители; проучена е екологията на
дивата котка в България.
2009-2011 (Научен отчет на ИГ-БАН, 2011)
 Устойчиво управление и развитие на горските екосистеми в условия
на глобални климатични промени – изследвани са системи за управление на
хабитати с европейска значимост в долната лесорастителна зона; алтернативни
лесовъдски системи за стопанисване на букови гори; инвазивните дървеснохрастови видове по дунавските острови – настаняване и възможности за ограничаване; устойчиво развитие, опазване и ползване на недървеснитите горски
ресурси; проучени са растежът и състоянието на културите от полски и планински ясен и източен чинар в гората “Лонгоза”.
 Стационарни изследвания върху структурно-функционални особености на горските екосистеми при условия на климатични промени – проучени
са хидрологични и ерозионни процеси в малки водосбори; сукцесионни процеси в горските екосистеми от Рила и Витоша; изследвана е акумулацията на
въглерод в горски екосистеми при различни форми на стопанисване и влияние
на климата върху динамиката на радиалния прираст на обикновения бук (Fagus
sylvatica L.) в Стара планина и Средна гора.
 Генетични ресурси от стопански значими местни и интродуцирани
горскодървесни видове – изследвани са състоянието и динамиката на горските генетични ресурси, количествено генетични анализи на културите от Pinus
nigra Arn., вековни дървета като in-situ метод за запазване на генетичните ресурси и възможностите им за съхраняванена генофонда, изследвани са генетични, физиологични и селекционни характеристики на популации от Castanea
sativa, Sorbus domestica, Pseudotsuga duglasii, растеж, адаптивност на хибриди
и клонове от Paulownia sp. у нас и разработване на модели за стопанисване
гъстотата на иглолистните култури.
 Ентомологични и фитопатологични въздействия върху горите на България в условия на променяща се среда - извършени са изследвания на гъбни
патогени по цера и корковия дъб; проучени са биологичните особености и патогенността на гъбата Phomopas pseudotsugaе по дугласката; видовете от род
Coleoptera: Cerambicidae в района на Беласица; листозавивачки (Lepidoptera:
Tortricidae) по видове на род Quercus; проследено е разширяването на ареала на
боровата процесионка при променящите се климатични условия.
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 Екологосъобразно ползване, оценка и управление на горските ресурси –
установена е достоверността на данни от дендрометрични извадки за строежа
на букови и дъбови насаждения и растежни показатели на култури от зелена
дугласка, аналитични измервания за факторите обуславящи реализацията на
дървесната продукция; изследван е факторът температура при обезсеменяване
на шишарки в семедобивна и определяне на производителността на късометражни въжени линии “Koller”-300 при извоз на дървесина.
2012-2014 (Научен отчет на ИГ-БАН, 2014)
 Биолого - екологични проучвания на горски екосистеми в долната лесорастителна зона – изготвена е фитоценотична характеристика на дъбовите
гори в България и възможности за въвеждане на сечи с дългосрочен възобновителен период; екологична роля на горите от Carpinus orientalis Mill. в източния
дял на Западна Стара планина и възможности за устойчивото им управление;
анализ на природозащитното състояние на горски местообитания от европейска значимост на територията на защитена зона Беласица - структура и възобновителен потенциал на насаждения от обикновен кестен; сезонна динамика
в съдържанието на етерично масло в дървесна зеленина от основни иглолистни
видове; проучен е растежът и продуктивността на опитни култури от планински ясен и червен дъб в Североизточна България и еколого-ресурсна характеристика на обикновената леска (Corylus avellana L.) в Лозенска планина.
 Стационарни изследвания върху структурно-функционални особености на горски екосистеми при условия на климатични промени – проведени са
екологични изследвания върху възобновяването на смърчови и борови гори в
Рила и Витоша; извършени са стационарни проучвания върху хидрологичната
ефективност на противоерозионни горски култури; акумулацията на въглерод
в горски екосистеми при различни форми на стопанисване; влиянието на някои
климатични фактори върху иглолистните гори в Рила и влияние на промените
в земеползването върху акумулацията на въглерод в екосистеми от района на
Средна Стара планина.
 Зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса, за подобряване на околната среда и ландшафта – научни и научно-приложни
аспекти – изследвания за запазването на генетичните ресурси от Carpinus betulus
L. в България; количествено-структурните анализи на дървостои от дугласка; морфолого-физиологични и генетични аспекти на растежа на Paulownia tomentosa
(L.) и P. elongata (S.Y.Hu) в България; анализ на дендрофлората на паркови територии на гр. София и възможности за обогатяването ѝ; биометрични зависимости
за надземната биомаса на бързорастящи широколистни дървесни видове в ранна
възраст; проучване на генетичните ресурси на някои видове от родовете: Corylus,
Prunus и Sorbus в Източна Стара планина; проучвания върху еколого-биологичните особености на Robinia pseudoacacia L. в култури в млада възраст.
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 Насекомни вредители и болести по горскодървесната растителност
и тяхното отражение върху биологичното разнообразие - проучени са биологичните особености на видове от род Thaumetopoea; изследвано е състоянието
на смърчови гори и са очертани тенденции и възможности при борбата с Ips
typographus на територията на ПП Витоша; извършени са изследвания върху
гъбните причинители на повреди по видове от род Fraxinus, както и патогенността на гъби от родовете Ophiostoma и Ceratocystis, причиняващи посиняване на дървесината на смърча (Picea abies (L.) Karst.); проучени са видовете от
сем. Tortricidae по Quercus spp.; характеризирани са особеностите на видрата и
нейното разпространение в България.
 Технологии и оценка на горските ресурси – проучена е структурата и
е изготвена оценка на природни и антропогенно създадени дендроценози в
района на Шуменското плато; оценени са растежните особености на зелената
дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в Северозападния Родопски масив; проведени са сравнителни изследвания върху строежа на горските дендроценози; стъблени функции с малък брой константи; изследван e процесът на
добив на чипс за енергийни цели в целулозен комбинат „Монди” и повреди по
подраста при дърводобива в букови гори в Средна Стара планина.
 Комплексни изследвания на горски почви при различни въздействия
- проучванията обхващат направените оценка на динамиката на въглерода и
азота в горски почви от Рила планина при различни сукцесии и оценка на свойствата и качествена характеристика на горски почви в естествени и антропогенно повлияни екосистеми, както и проучвания върху измененията на почвените показатели и свойства след пожар в зависимост от дървесния състав.
2015-2016 (Научен отчет на ИГ-БАН, 2016)
 Естествена динамика на горските екосистеми и възможности за
екологосъобразно стопанисване - проучени са основните европейско значими хабитати, формирани от представителите на обикновения и източния бук;
проучени са структурата на нестопанисвани гори в България, като основа за
разработване на мерки за устойчивото им стопанисване; възобновителните
процеси като ключов фактор за изграждането и поддържането на естествените
структури на дървостоите в старите букови и смърчови гори на Западна Стара планина; изследвани са гори във фаза на старост; проучена е естествената
динамика на горите от Carpinus orientalis Mill. в Етрополския дял на Стара
планина, както и възможностите на устойчивото им стопанисване; извършени
са проучвания на култури от планински и полски ясен, сребролистна липа и
червен дъб по отношение на таксационни показатели; изготвена е методика за
анализ и получаване на пространствени данни за параметрите на структурата
на дървостоите.
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 Технологии и методи за усвояване на дървесните ресурси – изследван е
процесът на насичане на биомаса за енергийни цели със секачна машина Biber
70 и проучване на възможностите за добив, преработка, съхраняване и приложение на биомасата от градска среда.
 Ресурсна оценка на гори и горски земи – проведена е оценка на горите и
земите в горски територии у нас; изследвани са естествени насаждения, растящи в Шуменското плато от мизийски бук (Fagus möeziaca Mally Czecz.), зимен
дъб (Quercus petraea Lieb), обикновен габър (Carpinus betulus L.) и цер (Quercus
cerris L.); установен е ходът на растеж на дугласковите дървостои по таксационни показатели като работна методология за разработване на таблица за хода, растежа и продуктивността на дугласката в Северозападните Родопи; проучена е
приложимостта на растежните таблици на белия и черния бор, дъба и бука.
 Зелени технологии за производство на качествена дървесина и биомаса
за подобряване на околната среда и ландшафта – научни и научно-приложни
аспекти – проучени са резултатите от залесителната дейност върху добри и екстремни месторастения и са анализирани възможностите на различни дървесни
видове за извършване на залесяване, в т.ч. и върху ерозирани терени; проведен е сравнителен анализ на фенотипната пластичност на един едногодишен
клон от P. tomentosa и Populus nigra; установени са лимитиращи фактори при
интродукцията на дървесни видове в зелената инфраструктура на гр. София;
изследвания на параметри, имащи директна връзка с продуктивността на експериментална култура от пет клона топола (Agate, I-45/51, NNDV, BL, Panonia)
и експериментална култура от върби; извършена е подготовка за съдов опит
за прилагане на биоторове и биостимуланти за повишаване натрупването на
въглерод в почвите чрез използване на универсален органичен течен биотор
(Сиантон R); моделирана е стъблената биомаса на дървета от няколко клона
пауловния в ранна възраст; фенотипна оценка на Sorbus torminalis (L.) Crantz.
 Изследване върху структурно-функционалните особености на горски
екосистеми при условия на климатични промени и антропогенни въздействия
- установяване на структурно-функционалните особености на горските екосистеми при различни въздействия; анализирани са екологични индикатори в
чувствителни планински региони на България за оценка на акумулацията на
въглерод като вид екосистемна услуга, във връзка с промени в земеползването и
влиянието върху почвите; проучени са резултатите от дългосрочни наблюдения
на климатичните фактори в представителни планински екосистеми, резултати
от полевите проучвания и характеристиките на различни компоненти на планинските екосистеми; дефинирани са индикаторите, отразяващи влиянието на
промените в земеползването върху почвите в чувствителни планински райони.
 Рискови процеси и явления в горски територии - изследвани са дългосрочните последствия от пожари, засегнали различна по състав горска растителност по отношение съдържанието и запаса на въглерод почвите, киселинни37

те свойства, механичен състав; определени са количествените стойности за две
основни характеристики, определящи хидрологичните функции на противоерозионните култури; проведени са проучвания във водосбора на Бадинска река
за потвърждаване влиянието на горската растителност, в т.ч. противоерозионни горски култури, върху ограничаване на ерозията в планинските територии и
върху промяната на характера на поройните водосбори във връзка с намаляване на риска от ерозия; изследвана е динамиката на възобновителните процеси в
горната граница на гората в условия на климатични промени в Рила и е извършен дендрохронологичен анализ на обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.);
анализирани са екологичните индикатори в чувствителни планински региони на България за оценка на акумулацията на въглерод като вид екосистемна
услуга, във връзка с промени в земеползването и влиянието върху почвите;
установени са основните варианти на миграция и пространственото разпространение на органичния въглерод в горски почви от обекти в района на Рила и
са дефинирани някои техни функционални характеристики; идентифицирано е
влиянието на човешката дейност върху съдържанието и качествения състав на
почвения хумус на пасища и ливади в планински райони към горна граница на
гората от района на Средна Стара планина.
 Насекомни вредители и болести по горскодървесната растителност
и тяхното отражение върху биологичното разнообразие - установени са основните насекомни вредители и болести по горскодървесната растителност и
тяхното отражение върху биологичното разнообразие; проучен е видовият състав на офиостоматоидните гъби, които причиняват посиняване на дървесината
на смърча (Picea abies (L.) Karst.) и стадии на листозавивачки по Quercus spp.
в Софийски район; проучена е церамбицидната фауна на Витоша; проведен е
полеви експеримент за установяване на дивечови повреди в ДЛС Студена.
2017- понастоящем (Научен отчет на ИГ-БАН, 2017)
 Адаптация на горските екосистеми към климатичните промени - изследвани са възможностите за възобновяване на издънкови дъбови гори в условията на климатични промени чрез прилагане на различни лесовъдски подходи;
изготвен е анализ на въздействието на промените в климата върху динамиката
в състава на горите в представителни насаждения в Родопите; идентифицирани са добри практики за стопанисване на планинските горски екосистеми при
промяна на климата; изследвани са европейски и български законови рамки, с
предоставяните от горите екосистемни услуги; изследвани са повреди върху
буков подраст при извеждане на възобновителните сечи в Стара планина; изготвен е анализ на динамиката на развитие на иглолистните култури в Долния
лесорастителен пояс и възможности за тяхното стопанисване; проучени са възможностите за инвентаризация, картиране и предприемане на мерки с цел устойчиво ползване и опазване на недървесните горски ресурси.
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 Машини и технологии за дърводобив на стръмни терени - проучени са
възможностите за добив на биомаса от градска среда; определени са варианти
за приложение на различни видове малки секачни машини на място в парковете и градините с цел намаляване или премахване на транспортните разходи;
изследвана е работата на планински харвестер при извеждането на отгледните
сечи на непроходими терени; проучен е Европейският опит и възможностите
за приложението му у нас в направление проектиране на горски пътища на
стръмни терени.
 Ресурсна оценка на гори и земи - проучена е структурата и е изготвена оценка на природни и изкуствено създадени дендроценози в Шуменското
плоскогорие; изследван е строежът по дебелина и височина на издънкови дендроценози от благун, зимен дъб и цер с цел разработване на общи обемни и
сортиментни таблици за дъба; определени са средни видови числа за зимния
дъб, благуна, цера, бука, габъра, белия и черния бор; извършени са теренни
измервания, свързани с установяване хода на растежа по дебелина и височина
на дървостои от дугласка (Pseudotsuga menziesii) в Северозападните Родопи
като част от дългосрочната дейност за разработване на растежна таблица за
вида; обоснован е метод за извеждане на пазарната стойност на горски имоти
на базата на пазарни цени строителени терени и наеми на сгради.
 Дървесни видове, генотипове и технологии за ускоряване производството на биомаса и качествена дървесина, за подобряване ландшафта и опазване
на околната среда - извършен е анализ на литература и информационни пакети
във връзка със създаването на горски култури в България; проучена е биопродуктивността на черна топола (Populus nigra) в млада възраст, и на инвазивни
дървесни и храстови видове в урбанизирани територии; отчетени са биометрични данни за надземната биомаса на експериментални тополови култури;
направен е обзор на методичните подходи, използвани за анализ на данните
от експериментални култури от горско-дървесни видове, създадени по кръговия дизайн на Нелдер; проучени са функционални характеристики, свързани с
растежа и продуктивността на хибридни клонове тополи в млада възраст; извършени са основни биометрични измервания за оценка на растежа, строежа
и продуктивността на културите от полусибсови потомства на три клона бяла
акация (Roszin Varga, Tsarevets и Karaisen); проучена е биопродуктивността и
качеството на почвите в крайречни горски култури, стопанисвани като агролесовъдски системи край река Дунав; изследвани са екологичните изисквания и
разпространението на дървовидната леска Corylus colurna (L.) в Източна Стара
планина; изследвано е фенотипното разнообразие на източния платан (Platanus
orientalis L.) в крайречни съобщества в южна България и ex-situ запазване на
горски генетични ресурси в стационарите „Говедарци“ и „Ясенково“.
 Горски екосистеми – състояние, рискови процеси и явления, опазване анализирано е въздействието на основни рискови процеси и явления (пожари,
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ерозия на почвата, поройни прииждания на реки и наводнения), върху състоянието на горски екосистеми, чрез установяване на тяхната честота на проявление, механизмите на въздействие и степента на настъпили увреждания или
изменения; проучват, предлагат и тестват се методични подходи за оценка на
състоянието на екосистемите, вкл. от горната граница на гората, въздействията
върху тях и оценка на екосистемните ползи, както и комплексът от дейности за
превенция и ограничаване на последствията в две направления: рискови процеси и явления в горски екосистеми (ерозионни процеси и определяне на ерозионния риск, пожари, изменения на почвения въглерод) и състояние и опазване
на горски и урбанизирани територии (влияние на промените в земеползването
във връзка с предоставяне на екосистемни услуги от зелената инфраструктура,
подобряване на почвените характеристики в деградирани горски земи, повишаване на горната граница на гората).
 Лесозащитни проблеми в боровите гори на България, подложени на
натиск от абиотични и биотични фактори - проведени са проучвания върху
биологията и екологията на основния вредител в боровите гори - борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa); установена е динамиката на разпространението на вредителя за 20-годишен период, като е очертана тенденция за експанзията му по южните склонове на Стара планина и Средна гора; извършен
е анализ на размера и причините за съхненето на боровите култури в резултат
на каламитетно намножаване на дървесиноатакуващи насекоми, причиняващи
влошаване на здравословното състояние на насажденията от бял и черен бор
(Pinus sylvestris L., P. nigra Arn.); създадена е електронна база данни за церамбицидните находки (Coleoptera, Cerambycidae) на Витоша; за първи път в България е установена видовата принадлежност на инвазивния патоген Dothistroma
septosporum (Dorog.), идентифициран чрез прилагане на молекулярни методи
по повреди от бял и черен бор; изследвана е биологията, екология и вредността
на патогена Sphaeropsis sapinea върху борови култури в Южна България; анализирано е наличието на аномалии при 36 трофея от млади сръндаци, отстреляни подборно в опитни ловни стопанства през периода 1970-1989 г.
Залегналите научни тематики и цели в изследователския план на ИГ-БАН
се изпълняват чрез реализирането на близо 300 проекта, които са финансирани
чрез рамковите програми за иновации на ЕС, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и eкосистемни услуги; Фонд „Научни изследвания“, Програма за
териториално сътрудничество INTERREG 2014-2020, COST, Erasmus, ESPON,
министерства, ведомства, двустранни международни спогодби на БАН и МОН,
проекти, финансирани само от бюджената субсидия на БАН и др.
С експертния си потенциал и научен капацитет, висококвалифицирани
специалисти от ИГ изпълняват проекти на правителствени и държавни институции за вземане на управленски решения на задачи, свързани с опазване на
40

биологичното разнообразие и генофонда в горските екосистеми; решаване на
социално-икономически и лесовъдски проблеми за устойчиво и природосъобразно управление и функциониране на горските ресурси, тяхното развитие и
адаптация при климатични и антропогенни въздействия, както и в процеса на
картиране и оценка на състоянието на екосистемите и техните услуги.
Съществено място в дейността на Институт за гората - БАН заемат научните и научно-приложните изследвания, които имат отношение към програмите за устойчиво развитие, рационално и ефективно използване на горските
ресурси; информационно, експертно и оперативно обслужване на държавните
институции и обществото, в частност горския сектор и опазването на околната
среда. В ИГ-БАН се провеждат интердисциплинарни изследвания на горската
флора и фауна; горските ресурси като възобновяем енергиен източник и оценка на състоянието на горите у нас и в Европа. В рамките на проекти с национално и международно финансиране, екипи от специалисти на ИГ провеждат
комплексни екосистемни изследвания за ограничаване и спиране на загубата
на биологично разнообразие - мониторинг на горски екосистеми, картиране и
оценка на екосистемните услуги в горски и градски екосистеми; изграждане на
екологични мрежи; търсят се пътища и средства за опазване на горските ресурси в условията на климатични промени, антропогенни въздействия и др.:
 Изготвен и внедрен е софтуер за текущ отчет на горското стопанство,
възложен от Държавна агенция по горите.
 Изготвена е методика за оценка на ерозията в горския фонд и определяне на необходимите противоерозионни дейности; модел за оценка и определяне
на необходимите мероприятия за адаптация на горите в условията на климатични промени; проучена е динамиката на валежите, водния отток и ерозираната
почва при различни начини на стопанисване на земите Проект Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени (CC-WARE) - Оценка
на настоящата и бъдеща уязвимост на водните ресурси и класификация на рисковете за питейните води в условията на климатични промени CC-WARE.
 Извършена е оценка на структурата, растежа и възобновителния потенциал на иглолистни и смесени гори в ДГС Широка Лъка; оценка на състоянието на популациите на местообитания от Директива 92/43/ЕЕС и на видове от
Директива 79/409/ЕЕС; моделиране на динамиката на горите и на екосистемните ползи и услуги, предоставяни от тях при различни стопански режими и
климатични въздействия; оптимизация на стопанисването на горските ресурси; „Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа”, ARANGE.
 Разработена е екосистемно-базирана информационна система за чувствителни планински райони, която демонстрира приложимостта на пространствени и времеви показатели за избрани екосистемни услуги в представителни
обекти в България.
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 Институт за гората участва в Националната програма за мониторинг на
горските екосистеми, която е съставна част от Международната кооперативна
програма за оценка и мониторинг на въздействието на атмосферното замърсяване върху горските екосистеми – МКП Гори (ICP ‘Forests’). Ежегодно се
извършва експертна оценка на състоянието на дървесните корони, оценка и
анализ на повреди от биотични и абиотични фактори, както и анализ на други
увреждащи фактори, в т.ч. ветроломи, снеголоми и ледоломи, засушавания, пожари, увреждания от дивеч, нерегламентирани сечи и др., в 160 представителни експериментални площи от иглолистни и широколистни видове; оценка на
почвените условия, хранителен статус, таксационна характеристика, фитоценотична характеристика и флористичен състав, оценка на климата и качеството
на атмосферния въздух.
 Разработена е класификация на типовете горими материали в горски
екосистеми.
 Извършена е интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga
maimaiga за провеждане на биологичен контрол на нападенията от гъботворка
в горите на България. След интродукцията на патогена, нападенията от вредителя в България намаляват с 80-90% – от 0.5 до 1.0 млн. ha при предишни
градации (1953-2000 г.) до по-малко от 0.1 млн. ha при последната градация
(2001-2009 г.), без да е провеждана борба с вредителя, в резултат на което са
спестени между 2.5 и 5.0 млн. лв. на държавата. Специфичните характеристики на E. maimaiga – висока вирулентност, видова специфичност и способност
за регулиране на числеността на гъботворката (Lymantria dispar L.) не само при
високи, но и при ниски нива на популационна плътност на гостоприемника
характеризират патогена като класическа форма на биологична борба и високоефективна и екологосъобразна алтернатива на използването на бактериални
и химични инсектициди.
 Извършено е детайлно проучване на всички естествени кестенови насаждения в българската част на Беласица планина и популяризиране на придобитите знания и умения чрез прилагане на добри лесовъдски практики:
отчетени са площта, възрастовата и пространствена структура, растеж, възобновителен потенциал, здравословно състояние, устойчивост на биотични и
абиотични фактори, реакция към климатичните промени по проект „Състояние
и перспективи на популацията от обикновен кестен (Cаstanea sativa Mill.) в
Беласица: адаптация към климатичните промени; поддържане на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на екосистемите“, финансиран от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в Приоритетна област: Защита на околната среда и МОСВ.
 Проектът „Влияние на промените в земеползването и стопанисването
на горите върху акумулацията на въглерод в планински екосистеми“, финансиран по БШПИ, е изпълнен с цел установяване на промяната във функционира42

нето на планинските екосистеми след изменения и при различна интензивност
на земеползването, посредством комплексно характеризиране на основните
фактори или т. нар. „движещи сили“ за глобалните промени в околната среда,
каквито са измененията в климата и човешкия фактор, теренна верификация,
лабораторни анализи и прилагане на математически модели.
 Изготвена е методика за трансформация на иглолистните култури, създадени в ареала на широколистните дървесни видове в насаждения с естествен
семенен произход.
 Извършена е интродукция на ентомопатогенната гъба Entomophaga
maimaiga Humber, Shimazu & Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) за
потискане на каламитета на Lymantria dispar (Linnaeus) (Lepidoptera: Erebidae)
на територията на Държавно горско стопанство Кирково през 2013 и 2014 г.
 Апробиран е високоефективен метод за борба срещу най-агресивния
дървесиноатакуващ насекомен вредител по смърча, Ips typographus (Linnaeus)
(Coleoptera: Curculionidae), посредством привличане с ловни дървета и унищожаване на развилата се в тях популация. В съчетание с други профилактични
методи, в условия на климатични промени, използването на ловни дървета ще
допринесе за ограничаване на нарастващите щети и подобряване на здравословното състояние на смърчовите гори.
 Разработен е софтуер SilveStruct по проект Elaboration of advanced-level
models for density management of coniferous and broadleaved even-aged natural
stands and plantations in Europe – EurSDMDPineBirchOak. Програма за бързо и
лесно определяне на строежа на бялборовите култури у нас по диаметър, височина и обем чрез алтернативни комбинации от данни за насаждението.
 Разработен е софтуер: PineManageTool, разработен по проект “Elaboration
of advanced-level models for density management of coniferous and broadleaved
even-aged natural stands and plantations in Europe – EurSDMDPineBirchOak. Софтуерният продукт PineManageTool е многомодулна програма за определяне
на растежа, продуктивността, строежа и за моделиране, с цел планиране, на
стопански алтернативи в отглеждането на бялборовите култури в България, с
потенциал за внедряване.
 За първи път в България е апробиран комбиниран подход за оценка на
здравословното състояние на дървесната и храстова растителност в градска
среда чрез използване на дистанционни методи за наблюдение и теренна верификация с прилагане на класически ентомологични и фитопатологични методи
(Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез
оценка и картиране на екосистемни услуги TUNESinURB“, осъществен с финансовата подкрепа на МОСВ по програма BG 03 Биологично разнообразие и
екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
 Създадена е ГИС-базирана информационна система за състоянието на
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урбанизираните екосистеми и предоставяните от тях екосистемни услуги чрез
приложение на съвкупност от индикатори за оценка и картиране, с оглед на подоброто разбиране и прилагане на екосистемния подход в секторните политики
за устройство и развитие на териториите. Извършена е оценка на състоянието
и картиране на предоставяните екосистемни ползи и услуги от урбанизираните
екосистеми на национално ниво (извън зоните на Натура 2000), като са приложени интердисциплинарни и научнообосновани подходи, методи, анализи.
Проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез
оценка и картиране на екосистемни услуги TUNESinURB“, осъществен с финансовата подкрепа на МОСВ по програма BG 03 Биологично разнообразие и
екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 2009-2014.
 Извършено е проучване на влиянието на стопанисването и климатичните промени върху избрани екосистемни услуги от горите като производството на дървесина, натрупването на въглерод, опазването на почвата и опазването
на биоразнообразието. Идентифицирани са мерки и насоки за стопанисване,
насочени към практикуващите лесовъди и административните органи, които
са обусловени от получените резултати от моделирането и очакваните услуги
за обществото от планинските гори, осъществено с финансовата подкрепа на
МОСВ по програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство
(ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
 Определяне на лесовъдско обосновани системи за стопанисване на издънковите дъбови гори (вкл. цели на управлението, начини на възобновяване и
отглеждане) в територията на Северноцентрално държавно предприятие ДПГаброво – МЗГХ.
Заключение:
Институт за гората - БАН e утвърден научен и изследователски център,
в който се провежда висококачествена научно-изследователска дейност и се
подготвят квалифицирани млади специалисти. За цялата си 90-годишна история, Институт за гората - БАН е бил ангажиран да гради постижения и приноси
за горската наука, базирани на съчетаването на традициите и възможностите.
Днес погледът е насочен към разрешаването на съвременните предизвикателства и стремежа да гарантираме устойчивото стопанисване на уникалното природно наследство на България – нейните гори – за нас и за поколенията.
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SUMMARY
An overview of the recent achievements reported for the period 2007-2017 by the scientists at
Forest Research Institute - BAS is presented. Historical view on the main results is refracted
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ПРОУЧВАНИЯ НА НЕДЪРВЕСНИТЕ (СТРАНИЧНИ, СПЕЦИАЛНИ)
ПОЛЗВАНИЯ В ИНСТИТУТА ЗА ГОРАТА ПРИ БАН
Мария Стоянова*
Институт за гората – Българска академия на науките, София
ВЪВЕДЕНИЕ
Горите от най-стари времена са източник на суровини, които човекът използва в своето ежедневие-дървесина и недървесни (странични) горски продукти като балсамова смола, борина, дъбилни материали, лечебни суровини, хранителни продукти-горски плодове, гъби и др. Недървесните горски продукти
(НДГП) са едни от най-старите обекти на търговия в света и играят важна роля
в икономиката на много страни (Стоянов и кол., 2011). Световната организация
по прехраната (FAO, 1999) дава следното определение за НДГП: „Продукти
от биологичен произход, различни от дървесина, добивани от горите, другите
залесени земи и от дървета извън горите“. У нас добивът на смола, борина,
сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и ароматни растения или части от тях,
лишеи и мъхове, горски плодове, зеленина, коледни елхи, листников фураж и
животни, които не са дивеч, се отнасят към НДГП (Закон за горите, 2011) (Лесоползуване, 1951). Те са важен ресурс за всяка икономика, и особено за развитието на планинските и полупланински райони, където са основен фактор в
живота на местното население.
ОБЗОР
Началото на научни изследвания по недървесни (странични, специални)
ползвания в горите у нас е поставено през 30-те години на двадесети век. С
издаването на учебник по лесоползване през 1932 г., чл.-кор. Васил Стоянов
поставя началото на изследванията за комплексно и рационално използване на
всички суровини от гората (Стоянова, Стойков, 2006). През 1947 година специалните ползвания са включени в секцията по лесотехника към Техническия
институт на БАН (БАН, 1998; БАН, 2003). Оттогава до 1966 година като секция
“Специални ползвания и дървесинознание “ се ръководи от чл.-кор. проф. В.
Стоянов. Като самостоятелно звено секцията съществува до 1994 година, когато при структурната реформа на Института за гората специалността преминава като направление към секция “Горска биология”.
Предмет на недървесните (специални) ползвания в горите са дървесните
и недървесните суровини и продукти в горските екосистеми. Научното направ46

ление има за задачи изучаването на тяхното разнообразие, опазване и разширяване на суровинните им бази, комплексното им усвояване и създаване на методи за
неизтощително ползване и възобновяване. Приоритетно е изучаването на живите елементи в надземната фитомаса на дървесната растителност, биологичното
разнообразие от горскоплодни и лечебни растения в земите на горския фонд и
възможностите за запазване и разширяване на генетичния им фонд.
Специални ползвания в горите са включени в състава на научното направление „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“.
В направлението се изучава биологичното разнообразие, екология и опазване на
екосистемите и ресурсите за устойчиво развитие на горските екосистеми и рационалното и неизтощително ползване на дървесните и недървесните горски ресурси.
Първи ръководител на секцията е:

.

Член-кореспондент професор
ВАСИЛ ПЕТРОВ СТОЯНОВ
(1887–1971)

Роден е на 6.01.1887 г. в Сливен. Висше лесовъдско образование (1912)
и висше образование по геодезия (1915) завършва в Загребския университет
(Алманах 1928-1978). Започва работа като лесничей (1915–1923), преподавател
по лесовъдски дисциплини в Държавното средно техническо училище в София (1923–1930), временен преподавател по лесоползване с горска технология
(1927), доцент (1930), извънреден професор (1934) и ръководител на катедра
“Лесоползване с горска технология” (1930) в Агрономо-лесовъдния факултет
на СДУ, редовен професор (1945) и ръководител на катедра “Лесоексплоатация с горски транспорт” (1945–1958) при ВЛТИ и член-кореспондент на БАН
(1947–1971). От 1954 г. до края на живота си е ръководител на секция Лесотехника в ИГ при АССН, а в 1958–1971 г. е на редовна работа в БАН.
Научноизследователската му работа е отразена в над 170 самостоятелни
и колективни публикации в областта на лесоползването и дървесинознанието, смолодобиването, лесоустройството, стандартите на дървените материали,
стопанското значение на редица дървесни видове, техниката и технологията на
дърводобива, горската ни промишленост. Автор е на учебника “Лесоползване”
(1932, 1941, 1951), “История на горското стопанство на България (1968) и др.
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В следващия период ръководител на секцията е:

Професор д-р ДИНЮ ВАСИЛЕВ КОЕВ

Роден на 26.12.1922 г. в с. Войника, Ямболско. Завършва Лесотехническия факултет на Селскостопанската академия – специалност горско стопанство (1951), доктор (ксн) (1964). Асистент от 1951 г., младши научен сътрудник
(1952), научен сътрудник (1954), ст.н.с. II ст. (1961 г.), ст.н.с. I ст. (1977 г.). През
1964 г. защитава докторат на тема “Добиване на балсамова смола от бяла мура
(Pinus peuce Griseb.) – теория и технология) (Алманах 1978–1993).
Научните му интереси са свързани с изучаване на добива на балсамова
смола от бяла мура – проучване на смолната система, ефективността от различните методи на смолодобиване и зависимост на смолоизтичането от климатичните условия. Проучено е влиянието на смолодобиването върху техническите
свойства на дървесината, добива на суровини за производство на дъбилни вещества – дъбова и смърчова кора, кошничарска върба и др.
Ръководител секция “Специални ползвания“ (1967-1989 г.)
Издава в съавторство „Смолодобиването в нашите иглолистни гори“
(1960), „Недървесни горскорастителни богатства“ (1986), „Нашите растителни
дъбилни суровини и тяхното използуване“ ( 1962) и др.
Ръководител на секция след проф. д-р Д. Коев е проф. д-р Кр. Калудин.

Професор д-р КРУМ СОТИРОВ КАЛУДИН

Роден на 20.08.1924 г. в гр. Гоце Делчев. Завършва Лесотехническия факултет на Селскостопанската академия – специалност „Горска промишленост“.
Защитава кандидатска дисертация на тема „Смолодобиването от бял бор (Pinus
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sylvestris L.) чрез различни концентрации на сярна киселина“ през 1970 г. (Алманах 1978–1993). Научен сътрудник (1953), ст.н.с. II ст. (доцент) (1966), ст.н.с.
I ст. (професор) 1977 г.
Научните интереси са свързани с изучаването на недървесните горски
ресурси – методи, технологии и организация на смолодобиване с химически
и биостимулиращи вещества, физиология и жизнено състояние на смолодобиваните дървостои и увеличаване на смолистостта им, увеличаване на прираста и качествата на смолодобиваната дървесина. Проведени са биохимични
изследвания върху витаминния и микроелементен баланс на горскодървесните
видове, свързани с техния растеж. Участва в разработването на „Смолодобиване в нашите иглолистни гори“ (1960), „Типова технология на дърводобивния
процес в България“ (1960), „Състояние на горските ресурси в НРБ и съображение за тяхното комплексно използуване“ (1976) и над 35 статии в реномирани
списания.
Следващ ръководител на секцията е:

Доц. д-р ХРИСТО ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

Роден на 05.10.1940 г. в с. Давидково, Смолянско. Завършва ВЛТИ (сега
ЛТУ) през 1965 г. Защитава кандидатска дисертация на тема “Влияние на съвременните методи на смолодобиване от бял бор върху свойствата на неговата
дървесина“ през 1982 г. (Алманах 1978–1993). Започва работа като стажант
научен сътрудник (1965), научен сътрудник (1967), ст.н.с. II ст. (доцент, 1986).
Хоноруван асистент ВЛТИ (1982), хоноруван доцент (1994-1960).
Научните интереси са в направление дървесинознание – биологично и
екологично направление, биомаса и използване на дървесната суровина, стандартизация на облите дървени материали и други горски продукти.
Ръководител секция „Недървесни горски ресурси и ловна фауна“ (19901993), след което секцията преминава в състава на секция „Горска биология“.
Участва в разработките на над 85 публикации и 30 стандарта.
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В секцията през годините са работили и:
Ст.н.с. д-р ДИМИТЪР ПЕТРОВ РАДКОВ
(1923-2003)
Роден на 21.01.1923 г. в с. Генерал Колево, Варненско. Завършва Лесотехническия факултет на Селскостопанската академия – специалност горско стопанство (1950) и постъпва като асистент в Опитна високопланинска пасищна
станция. От 1952 е научен сътрудник в НИИГГС. В Института за гората постъпва през 1966 г. Защитава дисертация на тема „Проучване за установяване
норми за минерално торене на планински ливади в района на Западна Стара
планина“ през 1967 г. Ст.н.с.II ст. (1966-1984) (2).
Научните интереси са свързани с изучаване на планинските ливади и пасища, видово разнообразие, торене и продуктивност.
Ст.н.с. д-р КИРИЛ НИКОЛОВ РАНГЕЛОВ
Роден на 22.07.1927 г. в гр. Годеч. Завършва Лесотехническия факултет
на Селскостопанската академия – специалност горско стопанство (1952). Доктор (ктн) (1957). Защитава дисертация на тема „Якост и трайност на дървени
материали, употребявани за крепене в подземното строителство“ (Алманах
1978–1993). Научен сътрудник (1956), ст.н.с. II ст. (1973-1987).
Научните интереси са в областта на дървесинознанието – трайност и якост на дървесината, запазване на облите дървени материали от натръпване и
напукване. Има над 35 научни статии, две авторски свидетелства (1967, 1976).
Инж. СВЕТЛА МЕТОДИЕВА ПОПОВА
Родена на 28.5.1950 г. в гр. Кюстендил. Завършва ВЛТИ (сега ЛТУ) през
1973 г., специалност горско стопанство. От 1973 работи в ИППГСС „Агролеспроект“, а от 1975 г. постъпва в ИГ като научен сътрудник III степен (2).
|Издава в съавторство с Ал. Митрев „АТЛАС на лечебните растения в България“, БАН, 1982. Напуска института през 1986 г.
Доц. д-р МАРИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА
Родена на 13.09.1951 г. в гр. Елхово, Ямболска област. Завършва ВЛТИ
(сега ЛТУ) през 1976 година, специалност горско стопанство. Защитава кандидатска (докторска) дисертация на тема „Лесовъдско-ресурсна характеристика
на обикновената хвойна (Juniperus communis L.) в Плана планина“ през 1996 г.
(Алманах 1978–1993). През 1998 г. е избрана за доцент в научното направле50

ние „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“.
Научните интереси са в областта на екологосъобразно ползване и опазване
на недървесните горски ресурси (лечебни и горскоплодни видове), определяне
на запасите от тях, обогатяване на биологичното разнообразие и култивираното им отглеждане.
Участва в разработването на национални и международни проекти в областта на устойчивото управление на горите, иновации, недървесни горски
ресурси, частни гори и др.
Научен сътрудник д-р НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОНОВ
Роден на 06.09.1954 г в гр. София. Завършва ВЛТИ (сега ЛТУ) и започва
работа в системата на горите, а от 1989 г. е избран за научен сътрудник. Защитава кандидатска (докторска) дисертация на тема: „Надземна фитомаса и съдържание на биологично активни вещества в дървесна зеленина от Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco“ (1997 г.). Продължава работа в системата на държавното управление от 1995 г. В разработките значително участие има и инженерно-техническият персонал – Н. Аламанов, В. Асенов, инж. Ем. Василева, инж.
Кр. Соколова, инж. М. Димова, инж. М. Лазарова, инж. Е.Андонова, инж. Г.
Илиева, инж. П. Стефанова, инж. Цв. Георгиев, еколог Д. Минков и еколог М.
Бончева-Николова.
Постигнатите резултати са показани в редицата публикации – книги, учебници, монографии, статии. По-важните резултати са свързани с:
Разработени са биологичните основи на смолодобиване в иглолистните
гори у нас и съвременни методи и технологии на смолоползване. Проучено е
влиянието на смолодобиването върху физиологичното състояние на дървостоите, прираста на горите, устойчивостта срещу болести и вредители и качеството на дървесината. Поставено е началото на смолодобиването на генетико-селекционна основа и са създадени първите опитни култури с висока биологична
продуктивност.
Проведени изследвания за установяване на добива на балсамова смола
от бяла мура – проучване на смолната система, ефективността от различните
методи на смолодобиване и зависимост на смолоизтичането от климатичните
условия.
Изследвани са методи, технологии и организация на смолодобиване с
химически и биостимулиращи вещества, физиология и жизнено състояние на
смолодобиваните дървостои и увеличаване на смолистостта им, увеличаване
на прираста и качествата на смолодобиваната дървесина. Проучено е влиянието на смолодобиването върху техническите свойства на дървесината.
В направление дървесинознание е работено в биологично и екологично
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направление, биомаса и използване на дървесната суровина, стандартизация на
облите дървени материали и други горски продукти, трайност и якост на дървесината, запазване на облите дървени материали от натръпване и напукване.
Проведени са биохимични изследвания върху витаминния и микроелементен състав на някои горскодървесни, храстови и тревни видове, свързани с
техния растеж и възможности за екологосъобразно и неизтощително ползване
и опазване, вкл. лечебни и горскоплодни видове, определяне на запасите им,
обогатяване на биологичното разнообразие и култивираното им отглеждане.
Установено е съдържанието на етерично масло в иглолистни видове и динамиката на изтичане; Проведени са изследвания на планинските ливади и
пасища, тяхното видово разнообразие, торене и продуктивност; Проучени са
възможностите за добив на суровини за производство на дъбилни вещества –
дъбова и смърчова кора, кошничарска върба и др.
Резултатите от научните изследвания са намерили приложение в горскостопанската практика и допринасят за развитието и обогатяване на лесобиологичната наука. Продължаването на изследванията за устойчиво ползване, опазване и разширяване на суровинната база на недървесните горски ресурси и
тяхната дълбочинна преработка ще подпомогне опазването на богатото видово
разнообразие в нашите гори, повишаване рентабилността на горскостопанската дейност и осигуряване на поминък на местното население.
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NON–WOOD FOREST PRODUCTS
IN THE FOREST RESEARCH INSTITUTE
Maria Stoyanova*
Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
SUMMARY
Since ancient times the forests are source of materials which people use in their everyday life
– wood and non-wood forest products as balsam resin, wood kindling, tanning substances,
medicinal products, food products – forest fruits, mushrooms etc. In this work the development
of the scientific domain “Non-Wood Forest Products (NWFP) (also known as Non-Timber Forest
Products (NTFPs), minor forest produce, special, minor, alternative and secondary forest products)
in the Forest Research Institute-BAS is presented. The beginning of scientific research oriented
toward complex and rational utilization of forest materials is given by the works and publishing
the manual “Lesopolzvane” (“Forest utilization”) in 1932 by Corr. Member V. Stoyanov. In 1947
the scientific domain “Special utilizations” is included in the department “Lesotechnika” (“Forest
technics”) at the Technical Institute of BAS. From then to 1966 the department “Special utilization
and wood knowledge” is leaded by Corr. Member V. Stoyanov, then by Prof. Dinyu Koev, Prof.
Krum Kaludin and Assoc. Prof. Hristo Stoykov. Till 1994 the section exists as a single department,
but with the structure reform in the Forest Research Institute, this research domain is included in the
department of “Forest biology”, now “Forestry and management of forest resources”.
The topic of the research studies of the non-wood (special) utilizations are wood and nonwood forest products and materials in forest ecosystems, their sustainable utilization and
protection of biological diversity. During the years many studies are performed to establish
the production of balsam resin from Pinus peuce Griseb.– researches on resin system,
efficiency of different methods for collection of resin and dependencies of resin leakage (flow)
from climate changes. There were studied different methods, technologies and organization
for resin collection by chemical and bio stimulating substances, the physiology and vital
condition of production stands and increasing their productivity, growth and qualities. It was
studied the influence of resin collection on technical parameters of wood.
In the research domain “wood knowledge” was worked in biological and ecological aspects,
biomass and utilization of wood materials, standardization of round wood materials and other
forest products, strength and endurance of wood, conservation of round wood materials from
shivering and cracking.
Biochemical investigations on vitamin and micro elemental content of some forest trees, shrubs
and grasses were done, related to their growth and opportunities for ecological and non-exhausting
utilization and protection, incl. medicinal plants and fruiting species, determination of their stock,
enriching of biological diversity and their cultivation.
It was established the content of essential oil from coniferous species and its dynamics. Studies
in mountain meadows and pastures were realized, defining their species diversity, options
for fertilization and their productivity. The opportunities for collection of materials for tanning
substances production – oak and spruce bark, osier etc. were also studied. The results of the scientific
researches are published in many books, manuals, articles etc. and have found their application in
forestry practice contributing the development of the forestry and biological science.

*mst@mail.orbitel.bg
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ПРОУЧВАНИЯ НА ВАЖНИ ЗА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО
НАСЕКОМНИ ВРЕДИТЕЛИ В СЕКЦИЯ „ГОРСКА ЕНТОМОЛОГИЯ,
ФИТОПАТОЛОГИЯ И ЛОВНА ФАУНА“ В ИНСТИТУТА ЗА ГОРАТА
Георги Цанков, Пламен Мирчев*, Георги Георгиев
Институт за гората – Българска академия на науките, София
Институтът за гората е създаден през 1928 г. Първоначално броят на научните сътрудници е бил ограничен. През 1951 г. за проучване на насекомните
вредители е назначен Марин Керемидчиев, а по фитопатологичните проблеми - Пенка Цанова. През 1955 г. в Института като втори ентомолог постъпва
Георги Цанков. Една от важните причини за увеличаването на специалистите
по лесозащита, е появата на масови каламитети в нашите гори. Периодът след
1948 г. е съпроводен от периодични засушавания в страната, които причиняват отслабване на горите и се явяват предпоставка за масово размножаване на
листогризещи насекомни вредители. Към 1953 г. са обезлистени повече от 3,5
млн. декара гори. За решаване на тези проблеми се появява необходимост от
целенасочени научни проучвания. На по-късен етап в Института биват назначени ентомолозите Пламен Мирчев, Георги Георгиев, Галина Маркова, а в поново време - Гергана Заемджикова.
Проучванията в Секцията обхващат най-значимите от икономическа гледна
точка насекомни вредители за горското стопанство на България: гъботворка, корояди, борова процесионка, вредители по тополите, листозавивачки и др., както
и осъществяване на обществена дейност и международно сътрудничество.
ГЪБОТВОРКА
Първите проучвания на нападенията от гъботворка (Lymantria dispar L.)
извършва М. Керемидчиев, който защитава дисертационен труд върху биологията, екологията и необходимите мерки за ограничаване на повредите от този
вредител (Керемидчиев, 1967). Тези изследвания са извършвани често съвместно с Димитър Стефанов и Бонко Зашев от Висшия лесотехнически институт (ВЛТИ) в гр. София (понастоящем Лесотехнически институт). По-късно в
Института за гората се разработва още една дисертация по този вредител, свързана с патогенните микроорганизми, регулиращи числеността му в природни
условия (Мирчев, 1986).
Новаторско за Европа е проучването от международен колектив от американски и европейски учени, ръководен от Г. Георгиев, по индродукцията на
ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga. Патогенът е интродуциран
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през периода 1999-2001 г. в три района в България, успешно се аклиматизира и разпространява на Балканския полуостров и вече е проникнал в отделни
страни в Югоизточна и Централна Европа (Pilarska et al., 2016). Постигнатите
резултати представляват не само научен принос, но се характеризират и със
значим икономически ефект – предизвиканите изкуствени и естествени епизоотии снижават числеността на вредителя до такива нива, че близо две десетилетия отпада необходимостта от провеждане на авиоборба с гъботворката.
Само преките ползи за един градационен период (7-8 години) се оценяват на
над 5 милиона лева. Високият екологичен ефект се обуславя от спецификата
на патогена – високо селективен, засягащ само този вредител и по този начин
щадящ биологическото разнообразие в горските биоценози.
КОРОЯДИ
Короядите са едни от най-важните насекомни вредители в иглолистните
гори на България. Те са привличали вниманието на нашите учени още от основаването на Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, а
също така и на учени от Института за гората при БАН. Един от първите наши
преподаватели по това време, проф. Русков прави едно от първите научни съобщения за короядите.
По-подробни проучвания се реализират през петдесетте години на миналия век, обусловени от появата в големи размери на короядни петна в Западните
Родопи. Засушаванията и интензификацията на дърводобива, която довежда до
наличие на големи количества необелена дървесина в гората, причиняват масово
размножаване на върховият корояд (Ips acuminatus Gyll.), с изследването на който
се заема Б. Зашев, а в Института за гората - Г. Цанков. Проучванията са насочени към установяване на биологията (годишния брой на поколенията, местата на
вгризванията, сестринско поколение и др.), екологията (регулиращия ефект на биотичните и абиотични фактори), фенологията (сроковете на летеж) на вида, като
са използвани авангардни за времето си методи, като този на Лозовой (1949). За
нуждите на прогнозата и сигнализацията за подаване на навременна и достоверна информация от лесовъдите от горските стопанства, са описани симптомите
на нападнатите дървета. Изпитани и са внедрени ефективни методи за борба с
вредителя, в т.ч. инсектициди, ловни дървета, предписания за „добри лесовъдски
практики“ и др. Научен принос е установената роля на Thanasimus formicarius
(Linnaeus) като важен биологичен агент, снижаващ числеността на корояда.
В по късен период, подобни проучванията са извършвани и с корояда типограф при смърча.
Направените предписания са универсални и валидни и сега:
• През пролетта, след стопяването на снега в иглолистните насаждения,
би следвало да се маркират, добият и извозят прясно повалените през зимата
иглолистни дървета;
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• Дървесина да се извозва далеч от насажденията или да се обелва;
• Летежът на короядите, при нормални климатични условия е от началото на май и продължава до края на август;
• Нападнатите в короядите петна дървета, след средата на юни, които се
откриват по промененият цвят на короната и по наличието на входни отвори по
стъблото на нападнатите дървета, следва да се маркират и отстранят преди от
тях да са излетели короядите;
• При поява на ветровали, да се вземат бързи мерки за усвояването на
повалената дървесина. Поддържането на постоянен санитарен режим в насажденията, може да способства за намаляване числеността на короядите и на големите повреди, които те нанасят.
Положителният ефект от изпълнението на тези препоръки е потвърден в
засегнатите гори от ветровали през 1956 г. на Витоша, в м. „Офелиите“ и през
1961 г. в Родопите, в района на Селище, Беглика и Ракитово. Негативен пример
е Биосферният резерват „Бистришко бранище“ на Витоша след подобно природно бедствие, случило се през 2001 г. Тогава не бяха изпълнени препоръките
на ентомолозите за неутрализиране на повалената дървесина, чрез изваждане или обелване, следствие на което от масовото намножаване на корояда типограф (Ips typographus L.) силно пострадаха смърчовите насаждения не само
в резервата, но и на територията на целия ПП Витоша.
Това още веднъж показва, че извършваните в Института за гората проучвания помагат да се решават важни за горското ни стопанство проблеми с
опазването на насажденията от насекомни вредители и болести.
БОРОВА ПРОЦЕСИОНКА
За фауната на България са установени 3 вида процесионки: дъбова
(Thaumetopoea processionea L.), борова (Thaumеtopoea pityocampa Den. &
Schiff) и сакъзова (Thaumatopoea solitaria Fr.). До средата на ХХ век са провеждани основно фаунистични изследвания от българските ентомолози. Най-значимия вредител от тях е боровата процесионка, който нанася повреди в нашите
борови гори и култури, с надморска височина до 1200 m и е опасен алерген за
хората и животните. Комплексно и задълбочено изследване на това насекомо
започва и се осъществява в Института за гората от Г. Цанков, който защитава
на тази тема докторска дисертация (Цанков, 1966), а по-късно и хабилитационен труд (Цанков, 1983). Научен принос, признат от световната ентомологична
общност, е откритата от него какавидна диапауза и наличието в България на
две фенологични форми на вида. Извършени са широкомащабни проучвания
върху паразитоидния комплекс по яйцата на боровата процесионка в световния
й ареал, съвместно с учени от Германия, Албания, Гърция, Турция, Португалия, Мароко и др. Това намира израз в реализирането на дисертация за научната степен доктор на науките върху яйцеядите по вида на Балканския полуос56

тров (Мирчев, 2005). Върху фенологичните форми се осъществява двустранно
сътрудничество с ИНРА – Франция, в резултат на което е издадена монография
за боровата процесионка (Roques et al., 2015), в която участват Г. Цанков, Пл.
Мирчев и Г. Георгиев, което е достойна оценка за качеството на извършваните
изследвания от колектива на секцията.
Освен на международно ниво, много ползотворно е сътрудничеството
по тези проблеми и със специалистите от лесозащитните станции в София и
Пловдив, а за дъбовата процесионка – с Варна.
ГОЛЯМ БОРОВ ХОБОТНИК
В освободените ветровални площи, сериозен проблем е опазването на новосъздадените иглолистни култури, които биват масово нападнати от големия
боров хоботник (Hylobius abietis L.). Трябва да се отчитат мащабите на тези
залесявания, които например след ветровала през 1961 г. в Родопите възлизат
приблизително на 100 km2.
Резултатите от проучванията на Г. Цанков позволиха да се установят важни моменти от развитието на вредителя и се определят оптималните срокове
за борба срещу него. Съвместно с ЛЗС Пловдив в лицето на Т. Чернев, Директор на станцията, са разработени, изпитани и внедрени токсифицирани ловни
кори, които дълго време са използвани в лесозащитната практика.
ВРЕДИТЕЛИ ПО ТОПОЛИ
Тополите са едни от най-ценните дървесни видове в условията на умерения климат с възможностите им за ускорено производство на дървесина и
постигане на бърз озеленителен ефект в населените места. Преди двадесетина
години в България площта на тополовите култури е около 20 хил. ha, от които
ежегодно са добивани над 200 хил. m3 дървесина. Най-продуктивни и подходящи за плантационно отглеждане са хибридните клонове тополи, но масовото
им използване крие рискове, защото те са гостоприемници на много растителноядни насекоми, голяма част от които периодично развиват каламитети и
причиняват сериозни щети на нападнатите насаждения.
От началото на шестдесетте години на миналия век в Института за гората
започва провеждането на задълбочени проучвания върху комплекса на насекомите-фитофаги по тополите, устойчивостта на отделните хибридни клонове
и изясняване на главните особености от биологията и вредността на отделни
видове насекоми. Най-активен в тези изследвания е М. Керемичиев. Значими
проучвания в тази насока са извършени и от Г. Цанков, подпомогнати от В.
Факиров и Я. Найденов в Опитна станция за бързорастящи видове (ОСБРГДВ)
в гр. Свищов. Безценен принос в изучаването на отделни видове и групи вредители по тополите правят Ив. Даскалова от ВЛТИ и Г. Сенгалевич от Висшия
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селскостопански институт в гр. Пловдив. Към средата на осемдесетте години
в тези проучвания се включва и Г. Георгиев, отначало в ОСБРГДВ, а по-късно
в Института за гората, където са разработени два дисертационни труда – върху
биологията, екологията и вредността на най-опасния ксилофаг по тополите –
малката тополова стъкленка (Paranthrene tabaniformis Rott.) (Георгиев, 1995) и
комплекса от насекоми-фитофаги по тополите и паразитоидите по тях (Георгиев, 2005).
ЛИСТОЗАВИВАЧКИ
От най-младия член на ентомолозите в Секцията - Гергана Заемджикова е извършено комплексно проучване на видовия състав на представителите
на листозавивачките (Lepidoptera: Tortricidae) в дъбовите ценози в Софийско,
тяхната биология и екология. Събрания и обработен материал позволи да бъде
защитена докторска дисертация в тази област (Заемджикова, 2015).
БИОЛОГИЧНА БОРБА С НАСЕКОМНИТЕ ВРЕДИТЕЛИ
През 1958 г. в Прага се проведе Първата международна конференция за
биологична борба. Участници от нашата страна са Димитър Стефанов и Роза
Григорова. След тяхното завръщане възниква необходимост от нова организация на лесозащитата, базирана на използване на безвредни за екосистемите
биологични методи и средства.
В Института за гората началото на проучванията на възможностите за използване на ентомопатогенни микроорганизми за регулиране на числеността
на насекомните вредители е поставено от Роза Григорова. Работата в тази насока е продължена от Георги Цанков, който за първи път изпитва и внедрява използването на високоефективни бактериални препарати на основата на
Bacillus thuringiensis срещу редица лепидоптерни вредители и вирусен препарат за борба с ръждивата борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffroy).
През 1981 г. Динко Овчаров защитава докторска дисертация в Ленинград (понастоящем Санкт Петербург) на тема „Билогично обосноваване на действието
на бактериални препарати върху някои листогризещи насекоми“. В средата на
80-те години на миналия век Галина Маркова защитава докторска дисертация в
Прага, свързана с ентомофторовите ентомопатогенни гъби (Entomophthorales:
Entomophthoraceae).
В областта на макробиологичната борба Димитър Пенев провежда изследвания върху ролята на насекомоядните птици за регулиране на популационната плътност на вредителите, а Рая Гатева – върху използване на червените горски мравки.
В областта на биологичната борба в Института за гората е проведено
обучение на докторанти, в т.ч. и от чужбина. През 1977 г. Сиксто Монтеагудо Торансо от Куба защитава дисертация на тема „Проучване на биологията,
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екологията и мерки за борба срещу боровата летораслозавивачка (Rhyacionia
frustrana Comstock, Lepidoptera, Olethreutidae) в провинция Ориенте, Куба“
(ръководител Георги Цанков), а през 1998 г. – Етимат Махмуд Занати от Египет
на тема „Паразитни насекоми по пръстенотворката (Malacosoma neustria L.) в
НР България (ръководител Марин Керемидчиев).
УЧАСТИЕ В ПК-6 КЪМ МОББ
През 1982 г. към Източно Европейска Палеарктическа секция на Международна организация за биологическа борба в селското и горското стопанство
(МОББ) е създадена Постоянна комисия (ПК-6), за биологична борба в горското стопанство. За неин Председател е избран Г. Цанков, който остана на тази
длъжност повече от 12 години. Тази ПК имаше за задача да отговаря за биологическата защита на горите в Източно европейските страни. В работата и са
привлечени сътрудници от Института за гората: Боян Роснев и Пл. Мирчев.
Под ръководството на ПК-6 се организира и проведе първата международна научна конференция по проблемите на биологическата борба в горското
стопанство през 1986 г. в гр. Бургас, последвали през 1989 г. в Боржоми, Грузия
и 1994 г. във Варшава, Полша. Участие в тези конференции имат и учени от
Франция, Германия и Канада. Изнесените на конференцията научни доклади са
публикувани в бюлетина на МОББ – Москва или в отделни сборници.
СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ ЗВЕНА В СТРАНАТА
Към края на 50-те години на миналия век във ВЛТИ се подготвяха отлично
подготвени специалисти за работа в горското стопанство, в т.ч. и областта на
лесозащитата. В Института за гората се провеждаха качествени ентомологични изследвания. В административно отношение Централното горско ведомство
умело ръководеше всички направления на горското стопанство. В областта на
лесозащитата обаче липсваше звено, което да свързва науката с горскостопанската практика, използвайки съвременните научни достижения. Така през 1960
г. се създадоха Лесозащитните станции (ЛЗС) в София, Пловдив и Варна. Първоначално те не бяха окомплектовани кадрово и материално. Постепенно укрепнаха и се създадоха реални възможности за съвместни дейности с научните
сътрудници в областта на лесозащитата от Института за гората. Създадоха се
реални възможности за апробиране и внедряване в лесозащитната практика
на разработваните в Института методи за борба срещу насекомните вредители
и болести в горското стопанство. Няколко примера за такова добро сътрудничество: с ЛЗС Пловдив – по проблемите за борбата с големия боров хоботник,
микробиологичната борба срещу боровата процесионка, изолирането и размножението на трихограма срещу зимната летораслозавивачка; с ЛЗС Варна –
борбата с ясеновия хоботник в Лонгоза на р. Камчия, гъботворката и дъбовата
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процесионка; с ЛЗС София – борбата с гъботворката и боровата процесионка.
Ползотворно сътрудничество на Института за гората възникна и със Станцията по дъбовите гори в Бургас между Г. Цанков и З. Сталев.
СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКО
ЕНТОМОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
В много страни, ентомолозите са обединени в свое дружество, в което
реализират много по тесен контакт и взаимопомощ. С цел максимално възможно да се обединят усилията за по-добри резултати в научните изследвания,
сътрудници от секцията в Института за гората предложиха да се регистрира
и възобнови дейността на Българското eнтомологическо дружество, което да
обедини ентомолозите в страната. Дълго време Дружеството на всеки две години провеждаше Национални научни ентомологични конференции с международно участие. Резултатите от научните изследвания се публикуваха в научното списание на дружеството – Acta entomologica bulgarica, което бе включено
в книгообмена на БАН. Председател на дружеството е Г. Цанков, а Заместник
председател - Пл. Мирчев.
Това е част от голямата, надяваме се полезна научно-изследователска и
организационна дейност, свързана със защита на нашите гори от насекомни
вредители и реализирана от колектива на секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ в Института за гората при БАН.
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STUDIES ON SIGNIFICANT INSECT PESTS TO FORESTRY IN THE
DEPARTMENT OF FOREST ENTOMOLOGY, PHYTOPATHOLOGY
AND GAME FAUNA IN THE FOREST RESEARCH INSTITUTE
Georgi Tsankov, Plamen Mirchev*, Georgi Georgiev
Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
SUMMARY
The Forest Research Institute was established in 1928. Specific forest entomological studies
started after 1951 – initially on biology, ecology and measures of Lymantria dispar control,
conducted by Marin Keremidchiev. Recently, significant scientific achievement with great
economic effect was the introduction of entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga.
The second entomologist Georgi Tsankov conducted investigations on biology and ecology of
Ips acuminatus, Ips acuminatus and Thaumеtopoea pityocampa. As concerns T. pityocampa, the
pupal diapause was established for first time, as well as two phenological forms of this species
in Bulgaria. Studies were conducted on egg parasitoid complex of the species in its world range.
The investigations on xylophagous insect pests and the measures aimed to containing their
numbers after the wind throws in Rhodope Mountain in 1961, and Vitosha Mt. in 2001, have
a great scientific contribution. Other scientific contributions were conducted on phytophagous
insects on poplars, parasitoid complex on them and tortricid fauna in oak stands.
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РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОВРЕДИ ОТ ИНВАЗИВНИЯ ПАТОГЕН
DIPLODIA SAPINEA ПО PINUS NIGRA ARN. В БЪЛГАРИЯ
Сианна Хлебарска*, Маргарита Георгиева
Институт за гората – Българска академия на науките, София

ВЪВЕДЕНИЕ
Diplodia sapinea (Fr.) Fuckel (син. Diplodia pinea (Desm.) Kickx., Sphaeropsis
sapinea (Fr.) Dyko & Sutton) е един от най-важните патогени, причиняващ значими повреди по видовете от род Pinus в Северна Америка, Африка, Австралия
и Нова Зеландия (Smith et al., 1996). Патогенът е установен и по други иглолистни видове от род Abies, Arucaria, Cedrus, Larix, Pseudotsuga, Sequoiadendron и
др., но най-сериозни са повредите по видовете от род Pinus. D. sapinea се смята
за изключително опасен патоген и има широко разпространение в умерените гори, особено в създадени култури от един дървесен вид, разположени на
места, характеризиращи се с висока влажност през вегетационния период и
ниски температури през лятото (Gibbs, 1984). В България за първи път патогенът е констатиран през 1989 г. върху леторасли от Pinus nigra Arn. в горски
култури, създадени в североизточната част на страната – Регионални дирекции
по горите (РДГ) Шумен и Варна (Петков, 1990). През следващите десетилетия
болестта се разпространява на нови територии, причинявайки влошаване на
здравословното състояние на дърветата, предимно в културите от черен бор
(Роснев, Петков, 1986; Роснев и др., 2008). D. sapinea е наблюдаван и върху
други представители на род Pinus в страната – P. sylvestris L., P. radiata D.Don,
P. strobus L., P. ponderosa Douglas ex P. Laws & C. Laws и Cedrus sp. (Роснев,
Петков, 1993; Петков, 2000; Самева и др., 2009). Измежду всички констатирани
гостоприемници, P. nigra и P. radiata проявяват най-висока чувствителност към
заболяването.
Повредите се проявяват в широк спектър от симптоми: загиване на младите леторасли, формиране на некрози по клонките и стъблата, наличие на плодни тела върху шишарковите люспи, пъпки и едногодишни иглици, посиняване
на дървесината, гниене на кореновата шийка и корените на младите поници и
фиданки (Eldridge, 1961).
През последните пет години, D. sapinea се е разпространил върху големи
площи с чувствителни гостоприемници в страната (зрели дървета в гъсти насаждения), предимно на територията на Южна България (Добрева и др., 2016).
Основната причина за масовото разпространение в тези райони са наличие на
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неблагоприятни абиотични и биотични въздействия: продължителен период на
засушаване през вегетационните сезони на 2012-2013 г., повреди от мокър сняг,
градушка и вятър, силно намножаване на корояди, които са смятани за основни
преносители на заболяването и др.
Целта на настоящето изследване е да се представят резултати от извършена оценка на разпространението и степента на повредите, причинени от D.
sapinea върху борови насаждения на територията на Южна България.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
При извършеното проучване, в периода 2017-2018 г. на територията на
Южна България са заложени двадесет пробни площи, включващи 40 пробни
дървета (Табл. 1). Извършена е оценка на степента на обезлистване и оцветяване (покафеняване) на иглиците, жизнено състояние на летораслите, клоните и стъблата, и наличие на повреди от насекомни вредители. Оценките са
извършени по методиката на международната кооперативна програма “Гори”
(Eichhorn et al., 2010), като са отчетени общо 680 дървета от черен бор и 120
дървета от бял бор. От всяка пробна площ са събрани материали и отнесени в
Лабораторията по фитопатология при Институт за гората, където са извършени
лабораторни изследвания и изолиране на мицелна култура от патогена. Приложени са фитопатологични методи - макроскопски и микроскопски, за определяне на морфологичните особености на патогена и извършване на изолации на
мицелни култури.
Изолациите на патогена е извършена върху изкуствена хранителна среда
(M253-500G Malt Agar) с добавена танинова киселина за нормализиране на ph
на средата. От събраните клонки с инфектирани леторасли са отрязани цилиндрични парчета с дължина 4-5 mm, взети от границата на здравата и инфектираната част, които са стерилизирани за 1 min в 96% етилов алкохол, 3 min в
4% разтвор на натриев хипохлорид и 30 sek в 96% етилов алкохол. Заложените
проби са поставени за една седмица на тъмно в термостат при температура от
22 °C.
Отделени от шишарките шишаркови люспи са стерилизирани по посочената технология. От тях са взети плодни тела, поставени върху изкуствена хранителна среда от воден агар. Заразените блюда са поставени за една седмица на
тъмно в термостат при температура от 22 °C.
Зелени иглици от инфектираните клонки са автоклавирани в автоклав за
10 min при 120 °C и 1.2 atm. Стерилните иглици се добавят на 7-ия ден в блюдата с парчета от инфектираните клонки, за да спомогнат формирането на плодни
тела от развилия се мицел на гъбата.
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Таблица 1. Заложени постоянни пробни площи в насаждения от черен и бял
бор на територията на осем Регионални дирекции по горите в Южна България

РЕЗУЛТАТИ
По данни на Лесозащитната информационна системата на Изпълнителната агенция по горите (http://www.iag.bg/) е проследена динамиката на съхнене
на насажденията от бял и черен бор в България за периода 2008-2017 г. (Фиг.
1). За период 2008-2012 г. площта на засегнатите от гъбни патогени иглолистни
насаждения варира от 2400 ha (2008 г.) до 4400 ha (2012 г.). От 2013 г. се очертава тенденция на бързо увеличение на засегнатите площи, предимно от бял и
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черен бор, след продължителния период на засушаване през 2012-2013 г. За пет
години, площта на инфектираните насаждения нараства близо пет пъти, като
през 2017 г. над 20 000 ha иглолистни насаждения са засегнати от патогени.
Най-сериозни повреди са отчетени в Южно-централната част на България –
РДГ Кърджали, Пловдив, Стара Загора и Смолян, където периодите на засушаване през вегетационния сезон са обичайни явления.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Фигура 1. Площ на иглолистни гори (ха), засегнати от гъбни патогени през периода
2008-2017 г.

Проучванията, извършени в настоящето изследване на терен и при лабораторни условия, показват наличие на сериозни повреди както при отделните
дървета, така и в целите насаждения. Наличие на сухи леторасли и млади клонки в различни части на короната са основният симптоматичен признак на заболяването с причинител D. sapinea (Фиг. 2 а; б). Плодни тела на патогена върху
шишарките и младите леторасли са установени по всички оценявани дървета.
Степените на повреда на инфектираните дървета се променя през последните години с различна интензивност в зависимост от специфичните условия
на околната среда на изследваните обекти. Състоянието на дърветата в ПП Горна Баня и Кюстендил е определено като най-добро, като степента на обезлистване и оцветяване на короните варира между 10 и 30%, като повреди, причинени от D. sapinea са слаби – плодни тела са намерени само върху двегодишни
шишарки, но загиване на млади леторасли е наблюдавано по единични клонки
върху 10% от дърветата. В ПП Горна баня са установени повреди от мокър
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сняг от предишни години, което е причина за последвало заселване с насекомни вредители от род Tomicus. В ПП Кюстендил анализираните дърветата са в
сравнително добро състояние, като 50% от тях са с повреди до 30%. Наблюдава
се изреждане на короните в средната и долна част, дължащо се на развитието
на патогена Cyclaneusma niveum (Persoon) Di Cosmo.
Здравословното състояние на дърветата в пробните площи, заложени в
района на Източните Родопи (РДГ Кърджали, Хасково, Смолян и Ивайловград)
е изключително влошено. В ПП Повет и Светулка (РДГ Смолян) съхнене на
белия бор е обхванало всички наблюдавани дървета в пробната площ, която е
част от горската култура, създадена на ерозионен стръмен терен. Водеща причина за влошеното състояние на културата са повредите от мокър сняг, настъпили през предишните години, което е предразположило дърветата към последвали нападения от корояди (Ips acuminatus Gyll.) и развитие на кореновата
гъба (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.). Преобладаваща част от дърветата са с
обезлистване от 70-100%. По отношение на оцветяването на останалата листна
маса – до 80% от младите иглици и 50% от едногодишните са с кафеникав цвят,
върху които е наблюдавана вторична инфекция с патогена D. sapinea. В помалка степен, по иглиците са констатирани патогените Lophodermium pinastri
(Schrad.) Chevall. и L. seditiosum seditiosum Minter, Staley & Millar, а по клонките - Cenangium ferruginosum (Fr.).
В лошо състояние е преобладаващата част от дърветата от черен бор в
ПП Ардино (РДГ Смолян). Съхненето е обхванало всички дървета в пробната
площ. Летораслите, клонките и шишарките са инфектирани от D. sapinea. Отчетено е изсъхване на иглици, които променят оцветяването на короната, както
и загиване на леторастите и пъпките. Патогенът е обхванал младите иглици на
новопоявилите се леторасли, които в края на вегетационния период са напълно
сухи и мъртви, което е причина за настъпване на сериозни смущения в развитието на дърветата, структурата и състава на насажденията.
В останалите пробни площи в района на Източните Родопи, най-често
срещаният патоген по иглици и клонки е D. sapinea, наблюдаван основно върху
дървета над 30-годишна възраст. Продължителният период на засушаване е основният фактор за разпространението му в района на РДГ Кърджали, Хасково
и Ивайловград, повреждайки различни органи на заразените дървета, където
се възпроизвежда, заразява нови дървета и постепенно се разпространява в
съседни насаждения. Инфектираните дървета са с ниски растежни показатели,
наличие на сухи иглици, които са променили цвета си до кафеникав. Стресът
на борови дървета е понижил тяхната устойчивост и те са атакувани от насекомни вредители - корояди (Scolytidae), сечковци (Cerambycidae) и златки
(Buprestidae). В тези райони са отчетени силни нападения от боровата процесионка, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller) – основният повреждащ вредител в иглолистните насаждения н България.
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Фигура 2. Симптоми на заболяването, причинено от Diplodia sapinea (а – сухи клони в короната
на инфектирани дървета; б – инфектирани леторасли; в – плодни тела върху шишарки; г – мицелна култура с формирани плодни тела върху иглиците)
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В най-младото обследвано насаждение от черен бор в ПП Паничково (25 г.),
отчетените повреди имат ясно изразен патологичен характер. Около 80% от дърветата имат повреди, обхващащи над 50% от короните. Наблюдава се съхнене на
младите иглици и клонките, започващо от върха на летораслите, причинено от D.
sapinea. По двегодишните иглици са наблюдавани сериозни повреди и симптоми
на заболяването „червени петна по иглиците“, причинено от силноповреждащия
инвазивен патоген – Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet. Короните на дърветата са силно изредени поради комплексното въздействие на двата патогена.
В пробните площи в Югозападна България (ПП Петрич, Сандански и Гоце
Делчев), както и в най-източните части на страната (ПП Бургас), патогенът D.
sapinea е засегнал дървета в средна степен на повреда, като короните са с обезлистване между 40 и 60%. Рядко се наблюдават съхнещи и напълно сухи дървета.
В короните на дърветата се наблюдава съхнене на най-младите иглици, едногодишните леторасли и шишарки. Отчетено е и посиняване на дървесината в
местата на инфекцията.
Наблюденията за наличие на плодни тела върху опадали шишарки е лесен
способ за диагностициране наличието на инфекция с D. sapinea (фиг. 2в). Поради тази причина, от всички изследвани пробни площи са събрани шишарки
за извършване на лабораторни изследвания (Фиг. 2 в). От направените опити за
изолация на мицел върху воден агар, успешни изолации са извършени само при
5% от заложените проби, което показва, че изолациите директно от плодни тела
от шишаркови люспи е трудно, съпроводено е с висок процент на замърсяване с други патогени, намиращи се епифитно върху шишарките. За разлика от
този метод, всички опити за изолиране на мицелни култури от инфектираните
леторасли са успешни. Първоначално развилия се мицел е със светлосив цвят
на третия ден, а след седем дни придобива тъмносив цвят (Фиг. 2 г). На 14-я ден
след поставянето им, върху тях е отчетена поява на светли плодни тела с размери
1-2 mm и наличие на елиптични, едноклетъчни конидиоспори в тях, кафеникаво
оцветени, с размери 26-32 x 10-16 μm.
ДИСКУСИЯ
Dilodia sapinea е слаб паразит, който се развива предимно в тъкани с високо
съдържание на хранителни вещества, като мезофил, камбиий и флоем на отслабени от абиотични и биотични фактори дървета (Capretti et al., 2013). В България
биологията и екологичните изисквания на D. sapinea са изследвани от Петков
върху инфектирани дървета от черен бор (1990, 1992, 2000).
Най-често плодните тела на гъбата – пикнидии, се формират в основата на
мъртвите иглици и люспи на двегодишни шишарки. При влажни условия пикнидиите освобождават голямо количество елипсовидни, безцветни на първо време
конидии, а по-късно те добиват тъмнокафяв цвят и една, рядко две септи. Узря68

ването на плодните тела и освобождаването на конидиите настъпва през втората
половина на април и продължават до края на май - началото на юни, което съвпада с периода на формиране на нови леторасли на дърветата (Петков, 1992).
Разпространението на конидиите се осъществява чрез вятър, дъждовни капки
или транспортиране на заразени растителни части. От заразените дървета, където патогенът постига репродукцията си, инфекцията достига до нови дървета и
постепенно се разпространява до съседните насаждения.
Наблюдаваните напоследък силно разпространение и развитие на сериозни
повреди, причинени от D. sapinea, се разви сравнително бързо – за период от
пет години, вследствие на продължителните периоди без дъждове през вегетационните сезони на 2012-2013 г., причиняващи щети на близо 20 000 hа иглолистни насаждения. Настъпилото засушаване е довело до понижаване нивата на
почвената влага и е създало воден стрес в боровите насаждения, нарушавайки
физиологичните процеси в тях. Дърветата също са отговорили на настъпилия
стрес, като са намалили растежните показатели. Наблюдава се силно опадване
на иглиците и формиране на необичайно висок брой шишарки. Първите симптоми на дървета, изпитали стрес в района на РДГ Кърджали са отчетени още през
есента на 2013 г. (Добрева и др., 2016), като най-сериозни повреди от патогена D.
sapinea са наблюдавани в периода 2014-2017 г.
Благоприятни условия на околната среда за масовото разпространение на болестта могат да бъдат намерени в места с висока влажност на въздуха - в близост
до езера и потоци, затворени долини с обикновени мъгли (Петков, 1992). Тези условия на влага влияят върху растежа на леторастите и младите иглици, но също
така благоприятстват растежа на плодните тела, освобождаването и покълнването
на конидиите, които увеличават възможността за заразяване на дърветата (Capretti
et al., 2013). Температурата е друг важен фактор за околната среда, засягащ покълнването на спорите. Конидиите на D. sapinea могат да се възпроизвеждат при широк
температурен диапазон от 6 °C до 36 °C, най-благоприятни при 26-27 °C.
Патогенът D. sapinea се развива ендофитно и е смятан за слаб паразит, но
при наличие на специфични условия е способен да колонизира в тъканите на стресирани, отслабени, наранени или умиращи дървета. В България, започналото
наскоро увеличаване на териториите на засегнатите от този патоген насаждения,
е резултат от настъпилите благоприятни условия - чувствителни и отслабнали
гостоприемници и подходящи фактори на околната среда, които са допринесли за силното разпространение и повишаване на патогенността му. След като за
първи път е установена инфекцията през 1989 г., площите на заразените борови
дървета се увеличават през годините с различна интензивност в зависимост от
специфичните условия на околната среда. D. sapinea е силно свързана с шишарките (Munck, Stanosz 2010), върху които може да съществува дълъг период от
време, дори няколко десетилетия върху загиналите органи (Santini et al., 2008).
Инфекцията на шишарките е специфично приспособяване на патогена, свързано
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с неговото разпространение върху съседни територии (Munck et al., 2009).
Подходящите лесовъдски мероприятия, като навременно отглеждане на
насажденията, могат да повлияят благоприятно здравния им статус и тяхното
оцеляване. В силно инфектираните насаждения се препоръчва извеждането на
санитарна сеч, като дърветата, които са източник на инфекция трябва да бъдат
премахнати. Кастренето на дърветата е препоръчително да се извършва в периоди, които са неблагоприятни за появата на инфекция. В горските разсадници се
препоръчва да се прилагат мед съдържащи фунгициди през периода на разпространение на спорите, премахване и изгаряне на заразените растения.
Високите нива на патогенната активност на D. sapinea най-вероятно ще продължат да увреждат все по-големи площи от боровите насаждения в страната, ако
условията на околната среда не се подобрят и не намалеят негативните въздействия от абиотични и биотични стресови фактори. Силното разпространение на патогена допринася за физиологичното отслабване на борови дървета, които стават
по-податливи на нападение от агресивни ксилофаги и други гъбни патогени.
Благодарности: Настоящото изследване е проведено с финансовата подкрепа на проект
„Проучване на патогенността на комплекса от гъбни патогени, причиняващи повреди върху
видове от род Pinus в Южна България, Договор ДФНП № 17-157/02.08.2017 г., финансиран
по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН – 2017 г.
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DISTRIBUTION OF THE INVASIVE PATHOGEN DIPLODIA SAPINEA
ON PINUS SPP. IN BULGARIA
Sianna Hlebarska*, Margarita Georgieva
Forest Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
SUMMARY
One of most important invasive pathogen Diplodia sapinea was established as a pine shoot
disease agent on Pinus spp. in Bulgaria. In the period 2016-2018, it was investigated that D.
sapinea is a widely distributed conifer pathogen in the country. One of the reasons of this
aggressive spread was the consequence of the climate change and physiological stressors like
drought, nutrient deficiency and hail damage that are the main factors for successful infection by D. sapinea. In 2017-2018, the occurrence of the pathogen was investigated on 680
Pinus nigra and 120 P. sylvestris trees in 20 permanent sampling plots established in South
Bulgaria. Assessment of crown condition – defoliation and discoloration on sample trees was
done. The fungus was detected on all visually infected needles, cones, shoots, seeds, buds
and stems. The main insect species that were established as vectors of the pathogen were the
bark beetles, which help the fungus to spread over long distances. In addition to shoot and
needle disease, the pathogen caused stem canker, collar rot and sap stain, cones and seeds.
Keywords: Diplodia sapinea, shoot blight disease, distribution, Pinus spp.
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ВЪЗРАСТ ЗА ДОСТИГАНЕ НА РАЗЛИЧНА ВИСОЧИНА ПРИ
ОБИКНОВЕНИЯ СМЪРЧ (PICEA ABIES (L.) KARST) В БЪЛГАРИЯ
Николай Цветанов*, Момчил Панайотов
Лесотехнически Университет, София

УВОД
Познанието за възрастта на индивидите е ключово за изучаване на динамиката на популациите при различните видове, както и за разработването на
горски растежни модели след природни нарушения (Van Bogaert et al., 2011).
Определянето на възрастта при дървесните растенията е възможно на база образуващите се през вяска година „годишни пръстени“ в многогодишните им
части (Dietz and Ullmann, 1997). Годишни (растежни) пръстени могат да бъдат наблюдавани при всички дървесни видове, които растат в умерените географски ширини и в двете полукълба (Fritts, 1976). По този начин точното
определяне на възрастта е възможно да стане на база връзката между всеки
пръстен и календарната година, през която той е формиран (Stokes and Smiley,
1968). Най-точно определянето на възрастта се извършва със стъблени дискове
(DesRochers and Gagnon, 1997). Поради невъзможността за взимане на такива
дискове, заради защитения статус, който имат редица обекти на изследване, в
практиката се е наложил методът за определяне на възраст чрез проби от преслеров (прирастов) свредел (Fraver et al., 2011).
Височината от която се взимат проби за определяне на възраст е обикновено
1,3 m (гръдна височина) или възможно най-ниска – 0.2 - 0.4 m (Lorimer, 1980;
Veblen et al., 1991). Подобен подход за определяне на възрастта е свързан с няколко потенциални проблема. Един от тях е предизвикателството точно да бъде
уцелен центъра на дървото, друг – е познанието за необходимото време (брой
години) от поникването на дървото (височина 0.0 m от стъблото) до достигане на
височина, от която се взима пробата. В допълнение, често най-вътрешните пръстени са изключителни тесни и трудни за разграничаване, което създава предпоставки за по-големи грешки при определяне на възрастта. Т. нар. „фалшиви“
пръстени, както и липсващите такива могат да надценят или подценят реална
възраст на дърветата (Duncan 1989, Norton & Ogden 1990). Допуснатите грешки
може да варират от няколко до десетки години. Използват се различни методи
за минимизиране на възможните грешки. Липсващите пръстени или фалшивите
такива се откриват посредством процедурата на кросдатиране (Yamaguchi, 1991;
Grissino-Mayer & Holmes, 1993), а броят на липсващите пръстени, при не дости72

гане на центъра при взимане на проба, може да се определи посредством графично моделиране (Norton et al., 1987; Duncan, 1989; Villalba & Veblen, 1997).
Използват се два основни метода за коректно определяне на възрастта чрез
проби от преслеров свредел при различна височина на взимане на пробите. Първият метод включва изкореняването на фиданки и определяне на точите години
необходими от покълването до достигане на определена височина. Тези години
се използват като височинна корекция при последващо взимане на проби с преслеров свредел. Методът е известен в чуждо езиковата литература като „sapling
method” (Veblen et al., 1991). При вторият метод за височинна корекция се приема разликата между две проби – едната взета на 0.0 m височина и другата взета
на съответната целева височина (“ground method”). Така получената корекция се
прилага към съответната височина при последващо взимане на проби (Henry &
Swan, 1974; Wong & Lertzman, 2001). Недостатък при втория метод, е че поради
механизма на взимане на проба, е изключително трудно взимането на проба от
височина 0.0 m, поради което височината обикновено е в порядъка 0.2 - 0.4 m.
Така времето, необходимо за достигане до тази техническа височина за взимане
на проба се пренебрегва и в края на сметка не се определя реална възраст на
индивида.
Независимо обаче кой метод се използва, коректна височинна корекция е
възможна само, когато отделните дървета имат сходни темпове на ранен растеж
във времето и пространството (Palik & Pregitzer 1995). За сенкоиздръжливите
видове, често това е трудно изпълнимо условие, тъй като под склопа и извън
него темпът на растеж е изключително различен. Освен това съществува разлика
между условията при които се развива един и същи вид в отделните части на
света, което допълнително затруднява използването на натрупаните данни при
съответния вид от други части на света.
Въпреки че, изучаването на други естествени смърчови екосистеми осигурява помощна информация за естествената динамика на тези гори, съществуват
различия в планинските гори на Северна, Централна и Южна Европа и Северна
Америка, в контекста на климатичните промени (Kulakowski and Bebi, 2004).
Нашето проучване разглежда възрастта за достигане до различна височина при
обикновения смърч (Picea abies (L.) Karst.) – един от най-широко разпространените иглолистни дървесни видове в Европа (Bosel’a et al., 2014). Съществуват
ограничен брой естествени не стопанисвани гори от обикновен смърч в Европа
и те са разположени главно в Карпатите и планините от Балканския полуостров
(Kulakowski et al., 2017).
Целта на нашето изследване е разработване на височинни корекции при взимането на проби с преслеров свредел при различна техническа височина и при
различни условия (извън и под склопа на гората). Основният въпрос на нашето
изследване е: колко време е необходимо на обикновения смърч за достигане на
различни височини, използвани за взимането на проби с преслеров свредел?
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Обект на проучване
Обект на проучване са горите от обикновен смърч в Биосферен резерват
„Парангалица“ и ПП „Витоша“.
Биосферен резерват „Парангалица“ е един от най-старите резервати у нас.
Обявен е през 1933 г. с цел опазване на едни от най-старите естествени гори от
обикновен смърч в Европа, със средна възраст над 200 г. (Русков, 1934). Намира
се на 31 km от Благоевград в Югозападния дял на Рила планина, на територията
на Национален парк „Рила”. Общата площ на резервата е 1509 ha с височинен
диапазон 1450 – 2485 m, от които 250 ha са горски масиви, заемащи надморска височина от 1450 до 1950 m. От своето обявяване до днес е претърпял две
изменения свързани както с общата му площ, така и с неговите функции. От
март 1977 г. „Парангалица” е включен в Списъка на биосферните резервати
по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Резерватът обхваща силно
пресечен терен с високопродуктивни екосистеми, доминирани от обикновения
смърч и попадащи в хабитат 9410 (Ацидофилни гори от Picea в планинския
до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)) от европейската мрежа НАТУРА 2000
(Русакова и Димитров, 2011). В ниските части на склоновете над реките Хайдушка и Благоевградска Бистрица обикновения смърч се смесва с обикновената ела (Abies alba Mill.) и обикновения бук (Fagus sylvatica L.), които имат
доминиращо участие при западно и северно изложение. На тези места обикновената ела е доминираща в склопа, докато обикновеният бук има по-голямо
участие в средните и ниски степени на дебелина, не участващи във формирането
на склопа. На местата със западно изложение над Хайдушка река и по билото на
река Малка Парангалица белият бор (Pinus sylvestris L.) е доминиращ вид или се
смесва с обикновения смърч с 20 % до 40 % (Панайотов и кол., 2016). В състава
на общия дървостой участват и офика (Sorbus aucuparia L.), ива (Salix caprea L.),
трепетлика (Populus tremula L.), обикновена бреза (Betula alba L.). Бялата мура
(Pinus peuce Griseb.) формира смесени насаждения с обикновения смърч при
по-голяма надморска височина (в диапазона 1800 - 1950 m н.в.) (Panayotov et
al., 2011). Една трета от общата площ на резервата е алпийска, като 50 % от нея
е покрита с клек и хвойна (Кръстев, 1982). Резерват „Парангалица“ попада в
„зоната на оптимално развитие на иглолистната горска растителност“ (Раев,
1986). Средно годишната температура на въздуха варира от 5.2 - 4.5 °C (табл. 1)
(Цветанов, 2016). Годишното количество на валежите е около 933 mm (като при
2000 m н.в. е 1050 mm и 1100 mm за 2490 m н.в.), с два максимума - първият
през април-май и вторият през декември-февруари и два минимума - първият
през февруари-март и вторият през август-септември (Раев, 1986).
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Таблица 1. Данни за температурата на въздуха под склопа на смърчовия дървостой за
периода септември 2013 г. – юли 2016 г. в резерват „Парангалица“

Забележка: на 1450 m н.в. най-ниската регистрирана температура е през януари, а
най-високата през юни; на 1950 m н.в. съответно през януари и юли. T – температура;
min – минимална; max – максимална.

В зависимост от вертикалното зониране основните типове почви в резервата „Парангалица“ са: кафяви горски тъмноцветни (Humic Cambisols) (вертикален диапазон 1450 – 1800 m н.в.); планинско-горски тъмноцветни (Haplic
Mollic Cambisols) (1800 - 1950 m н. в.) и планинско ливадни почви (Umbrosols)
(1950 – 2490 m н.в.) (Георгиев, 1967).
Смърчовите гори в Природен парк „Витоша“ обхващат обща площ от 1450
ha при надморска височина между 1400 и 1900 m на територията на Витоша
планина. Те могат да бъдат причислени към местообитание 9410 „Ацидофилни
Picea гори в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)” според класификацията на природните местообитания по НАТУРА 2000 (Русакова и Димитров, 2011). Обект на защита са от създаването на природния парк през 1934
г., като част от тях са включени и в строго защитените резервати „Бистришко
бранище” и „Торфено бранище”. Средната възраст на смърчовите гори е между 80 и 130 г. Отличават се с беден видов състав, включващ обикновен смърч,
офика, обикновен бук и единично участие на обикновен и планински явор, ива,
обикновена бреза, трепетлика, бял бор, бяла мура (Димитров, 1991; Павлов и
Димитров, 1995). Средногодишната температура е между +6.4 °С (1400 m н.в.)
и +3.3 °С (1800 m н.в.), със среден месечен минимум през януари (-5.6 °С до -4
°С) и среден месечен максимум през юли (+12.4 °С до +16.2 °С). Средногодишното количество на валежите е 1060 mm с максимум през май-юни и минимум
през август-септември (Дунчев, 2017). Основните почвени типове в ПП „Витоша“ са кафяви горски тъмноцветни почви (1400 - 1750 m н.в.) и тъмноцветни
горски почви (Umbric Cambisols) (1750 - 1900 m н.в.) (План за управление на
ПП „Витоша“).
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Метод на работа
На база орторектифицирани снимки от средата на 60-те и 90-те години на
миналия век от архива на Военно-топографския институт в гр. Троян са идентифицирани места с наличие и отсъствие на склоп с помощта на с програмен
продукт ArcGIS 10 на ESRI Inc. (Panayotov et al., 2011). В пресечните точки на
квадратната мрежа и трансекти, които са проектирани с цел изучаване на естественото възобновяване след природни нарушения на територията на резерват „Парангалица“ и ПП „Витоша“ (Цветанов, 2016; Дунчев, 2017) са отбелязани точки за последваща проверка на терен и събиране на дървесни дискове.
От индивиди от обикновен смърч с диаметър на гръдна височина под 4 cm
са събрани дискове (шайби) от височини 0.0 (коренова шийка); 0.3; 0.5; 1.0 и
1.3 m – общо 360 дървесни диска (33 фиданки със 165 диска при отсъствие на
склоп и 39 фиданки със 195 диска при наличие на склоп). Дървесните дискове
са шлайфани при постепенно увеличаване на номера на шкурката от 80 до 600
и измерени в Комплексна лаборатория по дендрология към катедра Дендрология при Лесотехнически университет, София. Използван е стерео микроскоп
“GSZ” на фирмата Carl Zeiss.
Статистическият анализ е осъществен с програмни продукти OriginPro
9.1 (OriginLab Corporation); R/RStudio (R Development Core Team, 2010). Използвани са Shapiro-Wilk Test и Kolmogorov-Smirnov Test за проверка на вероятностното разпределение на данните. За установяване на статистически значими различия между различните височини за вземане на проби е използван
Two-Sample Test for Variance.
РЕЗУЛТАТИ
На база дървесни дискове (шайби) е проучена възрастта за достигане на
височина от 0.0 m, 0.3 m, 0.5 m, 1.0 m и 1.3 m на млади индивиди (с диаметър на
гръдна височина под 4 cm) от обикновен смърч при растеж под склопа и извън
него (фиг. 1). Между отделните височинни групи (0.0 - 0.3 m и 0.0 - 0.5 m; 0.0 0.3 m и 0.0 - 1.0 m т.н.) при двата типа условия (под и извън склопа) съществува
статистически значима разлика (табл. 2 и 3).
В условията на открит растеж (извън склопа) фиданките от обикновен
смърч достигат височина 0.3 m за 7 (± 4) години; 0.5 m за 11 (± 4) години, а 1.0
m и 1.3 m съответно за 16 (± 5) и 18 (± 5) години. Стандартното отклонение е
до 6 години, което означава че грешката която може да бъде допусната при определяне на възрастта е по-малка от едно десетилетие (фиг. 2).
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Фигура 1. Възраст за достигане на различни височини при млади индивиди от обикновен смърч под склоп (червена линия) и на открито (без наличието на склоп – синя
линия).
Таблица 2. Стойности на „F“ при Two-Sample Test for Variance за установяване на
значими разлики при възрастта за достигане на различни височини при обикновения
смърч под склопа в резерват „Парангалица“. Статистически значимите стойности са
отбелязани с „**“.

Таблица 3. Стойности на „F“ при Two-Sample Test for Variance за установяване на
значими разлики при възрастта за достигане на различни височини при обикновения
смърч на открито (без склоп) в резерват „Парангалица“. Статистически значимите
стойности са отбелязани с „**“.
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Фигура 2. Box-plot диаграми на възрастта при индивидите от обикновен смърч при различна височина в условия на растеж извън (a) и под склопа (b). Обхватът на отделните
бокс-плотове представя 10-ти, 25-ти, 75-ти и 90-ти персентили, а „опашките“ им 1.5-ти
и 98.5-ти персентили. Медианата е представена с хоризонтална линия, докато средната
стойност е представена с плътно запълнено черно квадратче

Обикновеният смърч при развитието си под склопа достига височина 0.3
m за 9 (± 4) години; височина 0.5 m за 15 (± 6) години . Един метър височина
достига за 20 (± 5) години, а 1.3 m за 27 (± 12) години. Варирането на възрастта
в отделните групи е до 15 години, с изключение на тази от 1.3 m, където варирането е над 20 години (фиг. 2). При всички височинни групи с изключение на
последната (0.0-1.3 m) варирането от гледна точка на горската динамика е под
един клас на възраст и прилагането на височинни корекции е възможно.
ОБСЪЖДАНЕ
Младите индивиди от обикновен смърч, независимо от условията при които
се развиват достигат височина от 0.5 m при почти еднаква възраст (11 (± 4) и 15 (±
6) г., съответно извън и под склопа). При по-голяма височина на фиданките разликата между двата типа растежни условия се увеличава, поради което използваните височинни коефициенти трябва да бъдат различни за отделните условия на развитие. Варирането при височина 1.0 m при двата типа условия също е близко, но
е възможно да бъде допусната грешка от друго естество. При планински условия
теренът винаги се характеризира с известен наклон, поради което височината от
1.0 m за взимане на проба може лесно да бъде объркана с гръдната височина (1.3
m) и обратното. В резултат на това е възможно както подценяване, така и надценяване на реалната възраст особено при индивидите, развивали се първоначално
под склоп. Данни за растежа на обикновеният смърч извън склопа до височина
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0.5 m посочва и Борис Стефанов (1934). Според него за достигане до тази височина на обикновения смърч са му необходими 6 години.
В най-уязвимата височинна група (до 30 cm височина) обикновеният
смърч се развива с еднакви темпове на растеж по височина, независимо от наличието на склоп. След тази височина започват да се наблюдават различия,
макар и темпа на растеж до 1.0 m да остава сходен. Вероятната причина за първоначалният сходен темп на растеж е, че през първите години от покълнването
и развитието на семената по-голяма част от енергията им отива за развитието
на подземната част (корена), докато надземният растеж се определя от заложените генетични особености на вида (Bartsch und Röhrig, 2016).
Очертаните тенденции във възрастта за достигане на различни височини при
обикновения смърч потвърждават работната хипотеза, че растежът по височина
при него е различен в зависимост от наличието/отсъствието на дървостой. Получените данни дават възможност за в бъдеще да бъде прилагана височинна корекция на пробите взети с прирастов свредел за определяне на възраст. Не се препоръчва вземане на проби от височина по-голяма от 0.5 m, освен в случаите когато е
сигурно, че ранният растеж на индивидите е бил „в открити условия“ (без склоп).
В такъв случай корекцията за височина при 1.0 m e 16 години, а при 1.3 m – 18
години. Допуска се и корекция на възрастта при височина 1.0 m за индивиди развиващи се под склопа, но при условие че е спазена стриктно височина за вземане
на проби от един метър, при което корекцията за възраст е 20 години. Корекции за
възрастта при по-голяма височина за индивиди под склопа не е препоръчителна.
ИЗВОДИ
Възрастта за достигане на височина от 0.3 m на фиданките от обикновен
смърч е сходна, независимо от това дали се развиват под склопа на майчиния
дървостой или извън него. След тази възраст, растежът във височина под склопа започва да изостава спрямо този на открито. Когато се цели определяне на
възраст на дървета чрез взимане на проби с прирастов свредел, е препоръчително височина на вземане на проби да бъде до 0.3 m. При взимане на проби от
по-голяма височина по дърветата (0.5 m, 1.0 m и 1.3 m) е наложително стриктно
спазване на височината за взимане на проби за индивидите, чиито начален растеж е бил на открито (без склоп). За индивидите, чиито начален растеж е бил
под склопа, при невъзможност за спазване на височината от 0.3 m, вземането на
проби може да стане и от височина 0.5 m или най-много от 1.0 m. Не е препоръчително взимането на проби на височина 1.3 m. За коригиране на възрастта
на база на височината на взимане на пробата следва да се ползват години, посочени в настоящата разработка – при индивидите развиващи се извън склопа:
7 г. (за 0.3 m), 11 г. (за 0.5 m), 16 г. (за 1.0 m) и 18 г. (за 1.3 m). При индивидите
развиващи се под склопа – 9 г. (за 0.3 m), 15 г. (за 0.5 m) и 20 г. (за 1.0 m).
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AGE OF REACHING DIFFERENT HEIGHT OF NORWAY SPRUCE
(PICEA ABIES (L.) KARST.
Nickolay Tsvetanov*, Momchil Panayotov
University of Forestry, Sofia
SUMMARY
The natural forests of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) are among the widely distributed forest stands in our country. This implies a deep understanding of their specific dynamics based on the accurate determination of their age. Often the stand age is determined
on the field based on the approximately relation to the diameter, which is related with high
uncertainty. Much precisely method for age determine is increment borer used to extract
cores from trees, but sometimes the time necessary for the tree to grow up to the required
technological height is underestimated. For individuals with diameter at a breast height less
than 4 cm, the age is calculated by determination of numbers of stem ramifications or data
about the relation of age with the height. Due to these reasons the collection and analyses of
data for age necessary to reach the defined height for trees in Bulgaria as a part of Southeastern Europe is urgently needed in order to better understand the dynamics of Norway spruce
forests. More than 400 wood discs were collected from Norway spruce trees with diameter at
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a breast height up to 4 cm from technologically different wood at the territory of biosphere
reserve “Parangalitsa” (NP Rila) and “Bistrishko braniste” (NP Vitosha). Twelve models for
precisely determination of age were tested, as 70% from the discs were used for elaboration
of the models and 30% for the verification. The data showed that the trees of Norway spruce
in open-air conditions (single trees) reach a height of 0.3 m for 7 (± 4) years; 0.5 m – for 11(±
4) years; 1.0 m – for 16 (± 5) years and 1.3 m – for 18 (± 5) years. Statistical error at the age
determination is up to 6 years. In stand conditions the trees of Norway spruce reach a height
of 0.3 m for 9 (± 4) years; 0.5 m - for 15 (± 6) years; 1.0 m - for 20 (± 5) years, and 1.3 m - for
27 (± 12) years. The age variation in different height groups was up to 15 years, with exception of the group up to 1.3 m where the variation was over 20 years. For all height groups
(excl. the group 0.0-1.3 m) the variation is within one age class in terms of forest dynamics
and the application of height corrections is possible.
Keywords: Norway spruce, age determination, Parangalitsa, Bistrishko braniste
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СТРОЕЖ И РАСТЕЖ НА КУЛТУРИ
ОТ БЯЛА МУРА (PINUS PEUCE GRISEB.) НА ВИТОША
Христо Цаков*, Ангел Ферезлиев, Александър Делков, Христина Христова
Институт за гората – Българска академия на науките, София
ВЪВЕДЕНИЕ
Строежът на даден дървостой отразява порядъка, в който са разположени растящите в него дървета. Засега дебелинната структура се характеризира
чрез средния диаметър, сортиментната си структура или средната височина.
Средните величини обаче не винаги реално отразяват действителността. Едни
и същи данни могат да се получат от твърде различни по своята структура и
развитие насаждения.
Известно е, че средният диаметър показва дебелинната структура на дървостоя и групирането на дърветата, но по-точна представа за растежните възможности на дървостоите можем да получим чрез съпробиране на някои горско-таксационни и математически методи.
Работната хипотеза на проучването е насочена към установяване строежа
по дебелина при използване на вариационни криви на разпределение на дърветата по степени на дебелина и растежната адаптация на изкуствено създадени
насаждения от бяла мура на Витоша.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Материалът за проучването е събран в планинския масив край х. Алеко
- м. Брезовица на Витоша в част от белмурови култури, създадени през 1934 г.
на североизточен склон на 1650 m н.в. Дендрометричните измервания се извършиха през 2015 г. в 4 опитни участъци (ОП) с площ 0.1 ha, намиращи се на
равен терен с общ брой 1210 белмурови дървета.
В таблица 1 са представени основните таксационни характеристики на заложените опитни площи. Те имат близки стойности по отношение на средната
височина и видовите числа и различия в растежа по среден диаметър и кръгова
площ (ОП4).
Закономерностите в строежа по дебелина на културите от бяла мура на
Витоша са установени въз основа на методиката на Тюрин (1931) за установяване естествените степени на дебелина и метода хи (χ) квадрат (по Айла, Кигер, 1987), чрез който се постига обективен числен израз на различията между
изследваните редове.
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Таблица 1. Таксационна характеристика на част от белмуровите култури на Витоша

Когато изчислената стойност на χ-квадрат е по-голяма от определеното по
таблицата значение, между двата сравнявани вариационни реда има съществени разлики, а ако тази стойност е по-малка от табличната, то различието е
несъществено.
Използвани са правилото на Weisse (1880) за определяне ранга (мястото)
на средно дебелото дърво в дървостоя и методиката за разпределение на дърветата по естествени степени на дебелина (Цаков, 1988).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изследванията на Тюрин доказват, че строежът по дебелина на чистите
едновъзрастни дървостои не зависи от дървесния вид, възрастта, бонитета и
типа гора, а се влияе от средния им диаметър. Това ни дава основание да използуваме вариационните криви на Тюрин и естествените степени на дебелина
при изучаване на строежа по дебелина и на изкуствени насаждения.
Сравнението на вариационните криви на белмуровите култури на Витоша
с всеобщата вариационна крива на Тюрин е показано на фигура 1.
Тюриновата крива за простите чисти едновъзрастни насаждения обхваща
естествените степени на дебелина от 0.5 до 1.7 с максимум при степен на дебелина 0.9 и стойност 18.4%. Вариационните криви на изследваните белмурови
дървостои са в различни диапазони – от 0.3 до 1.7.
ОП1 включва естествени степени на дебелина от 0.4 до 1.5. Максимумът
на кривата е при средния диаметър (ЕСД – 1.0), с 20.6% участие. Вариационната крива има лек десен ексцес, което се дължи на по-големия брой белмурови
дървета около централните степени на дебелина.
Ходът на кривите на сравняваните дървостои е много близък и се припокрива в интервалите 0.4–0.7 и 1.1–1.5.
ОП2 има повече тънки белмурови дървета, които оказват влияние върху
левия сектор на кривата. Вариационната крива е разположена в интервала от
0.3 до 1.5 с единствен максимум при 0.9, имащ стойност 16.6%. Ходът на двете
криви (ОП2 и Тюриновата) често съвпада при леко преимущество за белмуровите дървета в десния сектор на кривата от естествена степен 1.1 до 1.4.
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Фигура 1. Сравнение на вариационните криви на белмуровите дървета от опитните
площи на Витоша с всеобщата вариационна крива на Тюрин.

В ОП3 вариационната крива заема диапазона 0.4–1.6 с максимална стойност 14.8% при среден диаметър 17.0 cm. Тънките дървета са повече на брой в
естествените степени от 0.4 до 0.6, а дебелите – в степените от 1.4 до 1.6.
Кривата на ОП4 е с най-широк интервал на естествени степени на дебелина – от 0.4 до 1.7. Максимумът е при средния диаметър на кривата (ЕСД – 1.0) и
има стойност 14.1%. Броят на тънките дървета в лявата част на вариационната
крива е по-голям за диапазона 0.4–0.7 и изцяло е с преимущество на разпределение до естествена степен на дебелина 1.2, след което се запазва лекият
превес в броя на белмуровите дървета до края в полза на културите.
Вариационните криви от белмуровите култури имат общ тренд на развитие и ход, близък до кривата на Тюрин. Освен визуално, това се потвърждава
и от стойностите на χ - квадрат: 3.9 за ОП1; 3.0 за ОП2; 7.2 при ОП3 и с найголямо отклонение – при ОП4 – 11.3. Нивото на значимост (Р) е 5.0%. При
степен на свобода df=13 (ОП4) табличната стойност е 22.4, което показва, че
различията между изследваните редове са незначителни.
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Научен интерес представлява сравняването на общата вариационна крива
на разпределение на броя на дърветата от изследваните белмурови култури на
Витоша (табл. 2) с всеобщата вариационна крива на Тюрин за естествени насаждения.
Таблица 2. Разпределение на броя на дърветата в опитните площи по естествени степени на дебелина

Обобщеният графичен израз на вариационната крива на културите (фиг.
2) показа по-широк вариационен интервал (от 0.3 до 1.7), по-ясно изразен максимум при следния диаметър (ЕСД – 1,0), участие на по-малък брой дървета
около централните степени на дебелина, компенсиран с по-голямото представителство при по-тънките дървета до естествена степен на дебелина 0.7 и в
диапазона на по-дебелите дървета – от 1.1 до 1.7.
Стойността на χ-квадрат при сравняване на двете вариационни криви е
7.4, при показател Р=5.0% и степен на свобода 14. Табличната стойност на χквадрат е 23.7, което доказва много добрата сходимост на кривите.
Място (ранг) на средното дърво по дебелина от опитните белмурови
площи на Витоша
Рангът на средно дебелото дърво по дебелина за всяка опитна площ бе определен чрез съответния сумарен процент за естествена степен на дебелина 0.9
и прибавената стойност на половината от процента на стъблата при естествена
степен на дебелина 1.0, т.е. при средния му диаметър (табл. 3).
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За ОП1 рангът на средно дебелото дърво е 51.3%, за ОП2 - 52.1%, за ОП3
- 47.4% и за ОП4 - 54.6%. Известно е, че според правилото на Weisse рангът на
дървото със среден диаметър разделя общия брой дървета в дървостоя на две
неравни чести, като към по-тънката от него принадлежат 57.5% от общия брой,
а към по-дебелата - 42.5%. Нашите изследвания показват значителни отклонения от това правило, което ще доведе до неточности и грешки в лесотаксационната работа. Това ни дава основание да препоръчаме новия среден процент
51.3% или закръглената му стойност (50%), а не досега валидния 57.8%.

Фигура 2. Сравнение на общата вариационна крива на броя на белмуровите дървета от
Витоша и всеобщата вариационна крива на Тюрин
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Таблица 3. Сумарно разпределение на броя на дърветата в проценти по естествени степени на дебелина

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Използваният метод на проф. А. Тюрин за установяване на строежа по
дебелина на чистите едновъзрастни естествени насаждения показва, че е подходящ за изучаване на строежа и на изкуствените дървостои.
Разпределението на броя на дърветата в белмурови изкуствени насаждения следва хода на нормалното Гаусово разпределение и наподобява на звънчевидна крива.
Всички вариационни криви на проучените белмурови изкуствени насаждения са в пакет, имат един тренд на развитие и ход в общи линии под вариационната крива на Тюрин. Стойностите на χ-квадрат са в интервала от 3.0 (ОП2)
до 11.3 (ОП4) при ниво на значимост P = 5.0%. Табличните стойности са няколко пъти по-големи (от 22.4 до 23.7), което доказа незначителни различия между
изследваните редове и вариационните криви могат да се сравняват успешно.
Сумарното разпределение на дърветата в проценти по естествени степени
на дебелина дава възможност да се определи мястото на всяко дърво в белмуровите изкуствени дървостои.
При изследваните култури от бяла мура на Витоша по отношение строежа
по дебелина би трябвало да се използува установеният от нас процент 51.3%
или закръглената му стойност 50% от тънките дървета, а не препоръчаният от
Weisse 57.8%.
Развитието и растежът на културите са добър пример за адаптиране на
бялата мура в района на х. Алеко на Витоша, поради което може да се използва
като съпътстващ вид в засегнатите ветровални райони.
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THICKNESS STRUCTURE OF MACEDONIAN PINE (PINUS PEUCE GRIS.)
PLANTATIONS GROWING IN THE VITOSHA MOUNTAIN
Hristo Tsakov*, Angel Ferezliev, Alexander Delkov, Hristina Hristova
Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
SUMMARY
The basic material for the study has been collected in the region of the mountain hut Aleko
in the area Brezovitsa in the Vitosha mountain in a part of the Macedonian pine plantations
out of the species natural habitat established in 1934 on a north-eastern slope at an altitude
1650 m a.s.l.
The thickness structure of the studied Macedonian pine plantations differs from this one of
the pure natural stands established by Tyurin in 1931. For the Macedonian pine plantations
the variation curve is with a wider interval with 0.2 points (from 0.3 to 1.7) and with more
clearly expressed maximum at the average diameter (15.8%) compensated with higher representation of the thin trees to natural levels of thickness 0.7 and in the range of the thicker
ones from 1.1 to 1.7.
The χ2 method is suitable for the following of the differences between the compared levels
of the variation curves of the Macedonian pine stands. The table values of χ2, relating to a
level of significance P=5.0% are several times bigger which shows insignificant differences
between the studied rows and the variation curves can be successfully compared.
At the studied Macedonian pine plantations the rule of Weisse (1880) is not valid. It is recommended to be used the established percentage 51.3 or its round value 50% from the thin trees
and not its 57.8% value.
Keywords: thickness structure, Macedonian pine plantations, variation curve, rule of Weisse
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КЛОНОВИ РАЗЛИЧИЯ НА КОРЕНОВАТА БИОМАСА
НА ХИБРИДИ ОТ ЧЕРНА ТОПОЛА
Веселка Гюлева*, Миглена Жиянски, Татяна Станкова,
Мария Глушкова, Екатерина Андонова
Институт за гората - Българска академия на науките, София

ВЪВЕДЕНИЕ
Измежду различните бързорастящи дървесни видове, тополите са много
атрактивни за създаването на краткотурнусни плантации поради бързия си растеж в млада възраст и приложимост на дървесната суровина за биоенергия, биогорива и биопродукти. През последните две десетилетия в различни държави,
включително и България, са проучени множество фактори, отговорни за високото производство на растителна биомаса, като мястото на засаждане и хранителното богатство на почвата, гъстотата на засаждане и ротационния цикъл
(Liberloo et al., 2006; Trnka et al., 2008; Driesse et al., 2008; Faciotto et al. 2009,
Pannacci еt al., 2009; Bergante et al. 2010; Filat M. et al., 2010; Paris et al., 2011;
Stankova et al., 2016; Stankova et al., 2018). Всички тези и други, непосочени тук
изследвания, показват безспорно клоново - специфичното вариране в по-старите и известни, и в новосъздадените клонове на Populus. В тези изследвания
се разглежда често и резултатът от оцеляването, което е и косвен индикатор за
състоянието на формираната коренова система. Авторите препоръчват използването и на маргинални аграрни земи за разширяване на бъдещите проучвания
(Trnka et al., 2008; Pannacci еt al., 2009; Paris et al., 2011). Изследванията у нас
са проведени с хибридни клонове топола, които традиционно се използват в
България (Цанов, Миков, 1997).
Добре формираната коренова система има съществен принос за високата
продуктивност на различните клонове поради факта, че тя е неделима метаболитно-активна фракция от общата дървесна биомаса на дървото. Кореновата
система може да послужи като надежден показател за ранна селекция (Zalesny,
Zalesny, 2009; Zalesny, Zalesny, 2011). Проучвайки клоновите различия в надземния и подземния растежен отговор на Populus tremuloides Michaux в зависимост от температурата на почвата и присъствието на азот, авторите заключават, че моделът на локализация на биомасата в листата, стъблото и корените е
по-скоро под генетичен контрол, отколкото в резултат на заобикалящата среда
(King, 1999). Някои екологични, физиологични и генетични аспекти на краткотурнусните плантации са изследвани в посока на подобряване на биопро92

дуктивноста. В този смисъл е налице определен интерес в селекционирането
на клонове, които приоритетно натрупват биомаса в икономически значимите
органи - стъбла и клони (King et al., 1999; Dickmann et al., 2001; Laureysens et
al., 2005; Berhongaray et al., 2015). Намалената локализация на биомаса обаче, в подземната част на дърветата, е критичен фактор за производството на
биомаса в стъблата и клоните и секвестирането на въглерода в почвата. Кореновите системи са вторият най-голям резервоар за секвестиране на въглерода
(Berhongaray, 2014) като потенциално секвестират не само въглерода в почвата,
но и в самата коренова система (Pacaldo et al., 2014, Berhongaray et al., 2015).
Селекционирането на тополи с различни адвентивни коренови типове в
полза на околната среда, за суровина и за енергия, през последните години,
както и ранното натрупване на коренова биомаса при Populus са проучени с
различни представители на рода (Zalesny, Zalesny, 2011; Krabel et al., 2015). Варирането в кореновата плътност на 9-годишни тополови дървета при различна
гъстота на растеж и в краткотурнусни плантации, отглеждани редово, е също
установено в научната литература (McIvor et al., 2005, Berhongaray et al., 2013).
Потенциалът за секвестиране на въглерода в почвата в нискотурнусни плантации наскоро е дискутиран с много въпросителни (Walter et al., 2014). Други автори обаче заключават, че отглеждането на хибридни тополи за по-дълъг период от четири години създават резервоар на въглерода в почвата и използването
на аграрни земи за краткотурнусни плантации има потенциал за смекчаване на
климатичните промени (Averalo et al., 2011, Gyuleva et al., 2014, Berhongaray et
al., 2015). Изследванията върху измененията в подземната биомаса в нискотурнусни плантации са все още твърде ограничени поради най-вече трудоемкоста
при добиването на по-големите коренови системи.
Настоящото изследване има за цел да проучи основните характеристики
на формираните петгодишни коренови системи на две места в България, в зависимост от три гъстоти на растеж при условията на дизайна на Нелдер и Намкунг на петте тополови клона и съдържанието на въглерод и азот в подземната
биомаса на изследваните клонове.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Експерименталната култура, разположена на територията на разсадник
Галово при ДГС Оряхово, е създадена през пролетта на 2013 г. в северозападна
България (43º39´48.31˝ N, 24º05´44.11˝ E). Разсадникът е разположен по поречието на р. Дунав, на надморска височина 25 m. Климатът е умерено-континентален, със средногодишни температури 11.5–12 °C и средни количества на
годишните валежи от 515 mm до 630 mm. Почвата е карбонатен чернозем, с
висока плътност, бедна на хумус, слабо запасена с азот, с алкална реакция. Експерименталният дизайн на Нелдер и Намкунг (Nelder, 1962; Namkoong, 1965)
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беше модифициран така, че да бъдат използвани четири хибридни клона на
черната топола, растящи при гъстоти от 1.0 до 11.5 m2. Три гъстоти от тях (1.6
m2, 2.70 m2 и 4.30 m2) бяха използвани за проучване на растежа и развитието на
кореновите ситеми на Populus x euramericana Agathe F, Populus x euramericana
BL, Populus x euramericana NNDV и Populus x euramericana I-45/51, култивирани като цели стъбла за срок от пет години (фиг. 1).
Експерименталната култура, разположена на територията на разсадник
Микрево при ДГС Струмяни в югозападна България, е създадена през пролетта на 2013 г. (41º 63.3255 N, 23º11.399´E). Разсадникът е разположен по
поречието на р. Струма, на надморска височина 124 m. Климатът е преходно-средиземноморски, със средни годишни температури 14.6–15.5 °C и средни
годишни суми на валежите от 656 (2017) − 898 (2014) mm. Почвата е алувиална. Експерименталният дизайн на Нелдер и Намкунг (Nelder, 1962; Namkoong,
1965) беше модифициран така, че да бъдат използвани два хибридни клона на
черната топола, растящи при гъстоти от 1.0 до 11.5 m2. Три гъстоти от тях (1.28
m2, 2.08 m2 и 3.4 m2) бяха използвани за проучване на растежа и развитието на
кореновите системи на Populus euramericana Agathe F и Populus euramericana
Guardi, култивирани като издънкова плантация за срок от пет години (фиг. 2).
Кореновите системи на двата клона Agathe F и Guardi от разсадника в
Микрево бяха изкопани през втората половина на декември 2017 г. и обработвани in situ. Кореновите системи на четирите клона, растящи в разсадник Галово, бяха изкопани през първата десетдневка на февруари 2018 г., транспортирани до Институт за гората при БАН и съхранявани при температура под 7 оC
за провеждане на необходимите измервания в неотопляема среда. Кореновата
система на всеки един от клоновете от съответната гъстота, състояща се от
коренов пън, груби и тънки корени и фини корени, беше измерена при точност
на електронната везна от 0.005 kg. Диаметърът на кореновия пън на всеки от
осемнадесетте екземпляра е измерен чрез двата перпендикулярни диаметъра
и изчислена неговата кръгова площ. Латералните и адвентивни корени, принадлежащи на кореновия пън, бяха отделени и измерени с дигитален шублер и
ролетка. След измерване на тяхното тегло, бяха добити коренови проби, които
отново бяха претеглени и изсушени в сушилня при 105 °C до постоянно тегло
и претеглени отново. Сухата маса на тези фракции беше използвана за оценка
на сухата маса на цялата коренова система.
Проследени бяха показателите брой формирани адвентивни и латерални
корени от първи порядък, дължина на най-дългия корен, диаметър на основата
на всеки един корен (проксимален диаметър), биомаса на кореновата система и
съдържание на въглерод и азот в зависимост от растежното пространство. Общият брой на анализираните коренови е 18. Съдържанието на въглерод и азот
за всяка коренова система, след предварителната подготовка на корените, са
определени по модифициран метод на Тюрин и метод на Келдал, съответно.
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Проведените два независими експеримента в разсадник Галово и разсадник Микрево показват, че развитите петгодишни коренови системи, инициирани от зрели резници на изследваните клонове топола, формират вертикален
пън, различни по дебелина корени и фини корени, които се развиват от латералните и адвентивни корени на системата. Изключение от това бе формираната коренова система на Populus euramericana NNDV в разсадник Галово,
при която латерални корени в пънната зона 0-15 cm не бяха установени (таблица
1). При растежна площ 1.6 m2 Populus euramericana NNDV формира коренова
система, концентрирана изцяло в долната 30 cm - пънна зона. Броят на адвентивните корени е 5, а техният проксимален диаметър се изменя от 3.75 cm до
6.00 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.32 m. При този растежен простор
Populus euramericana I-45/51 развива 5 несиметрично разположени латерални
корени в слоя 0-15 cm. Проксималният диаметърът на тези корени се изменя от
0.62 cm до 6.1 сm. Броят на корените в слоя 15-60 cm е 7, разположени несиметрично по протежението на вертикалния пън. Техният проксимален диаметър
се изменя от 1.21 cm до 4.55 cm. Дължината на най-дългия адвентивен корен е
1.48 m. На фона на същия растежен простор Populus euramericana BL развива
3 броя латерални корена в зоната 0-15 cm, с диаметър в тяхната основа, изменящ се от 4.36 cm до 5.35 см. Броят на формираните адвентивни и латерални
корени в 15-50 см зона е 11, с проксимален диаметър, изменящ се от от 3.12 cm
до 6.92 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.86 m. На този вариант Populus
euramericana Agathe F в зоната 0-15 cm продуцира 3 броя латерални корени, с
диаметър в тяхната основа изменящ се от 2.4 cm до 4.86 cm. Броят на формираните корени в 15-50 cm зона е 9, с проксимален диаметър, изменящ се от 3.05
cm до 4.76 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.68 m.
При растежен простор от 2.7 m2 в разсадник Галово Populus euramericana
NNDV продуцира 3 латерални корена в зоната 0-15 cm, чиито проксимален диаметър варира от 3.35 cm до 8.0 cm. В зоната 15-40 cm са продуцирани 5 броя
корени, чийто диаметър в основата се изменя от 4.85 cm до 8.65 cm. Дължината
на най-дългия корен 1.16 m. При този растежен простор Populus euramericana
I-45/51, в пънната зона 0-15 cm, формира 5 броя латерални корени. Техният
диаметър в основата се изменя от 1.48 cm до 3.56 cm. В зоната 15-40 cm продуцира 11 адвентивни корени. Техният проксимален диаметър се променя от
1.93 cm до 4.26 cm. Установено е множество по-тънки корени от втори и трети
порядък. Дължината на най-дългия корен е 1.26 m. Populus euramericana BL в
пънната зона 0 - 15 cm формира 5 броя корени, чийто диаметър в основата се
променя от 3.85 cm до 4.35 cm. В пънната зона 15-45 cm броят на корените е
13, чийто проксимален диаметър се изменя от 2.92 cm до 6.56 cm. Отново се
установяват множество по-тънки корени от втори и трети порък. Дължината на
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най-дългия корен е 1.53 m. Populus euramericana Agathe F в пънната зона 0-15
см продуцира 3 броя латерални корени, чийто диаметър в основата варира от
3.70 cm до 5.55 cm. В пънната 15-55 cm зона броят на латералните и адвентивни корени е 15, а техният диаметър в основата се изменя от 2.37 cm до 4.92 cm.
Дължината на най-дългия корен е 1.45 m. Наблюдават се множество корени от
втори и трети порядък.
При растежен простор от 4.3 m2 в разсадник Галово Populus euramericana
NNDV продуцира 2 броя латерални корена, чийто проксимален диаметър е
6.05 cm и 6.45 cm.
Таблица 1. Биометрични показатели на коренови системи от петгодишни цели стъбла
хибридни тополи Populus euramericana NNDV, Populus euramericana I 45/51, Populus
euramericana BL и Populus euramericana AgatheF, продуцирани при различна гъстота
на отглеждане в разсадник Галово

96

В зоната 15-40 cm са продуцирани 5 броя латерални и адвентивни корени с
множество разклонения. Проксималният диаметър на петте корена се изменя от
3.90 cm до 9.14 cm. Дължината на най-дългия корен 1.62 m. При същия растежен
простор Populus euramericana I-45/51 в зоната 0-15 cm формира 4 броя корени.
Техният диаметър в основата се изменя от 3.44 cm до 6.43 cm. Характерна разлика от предходните варианти е формирането и на корени от втори и трети порядък
в тази зона. В пънната зона 15-40 см Populus euramericana I-45/51 продуцира
10 броя адвентивни и латерални корена, с множество корени от втори и трети
порядък. Проксималният диаметър на десетте корена се променя от 2.43 cm до
7.72 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.76 m. На фона на същия растежен
простор Populus euramericana BL в зоната 0 - 15 см продуцира 5 броя латерални
корени, чийто проксимален диаметър се променя от 4.30 до 6.59 cm. Формирани
са множество корени от втори и трети порядък. В зоната 15-45 cm броят на продуцираните латерални и адвентивни корени е 7, с множество вторични разклонения. Техният диаметър в основата се изменя от 3.20 cm до 8.59 cm. Дължината
на най-дългия корен е 1.83 m. На този вариант Populus euramericana Agathe F, в
зоната 0-15 см, продуцира 5 броя латерални корени, чийто диаметър в основата
варира от 8.85 cm до 10.32 cm. В зоната 15-55 cm броят на латералните и адвентивни корени е 5, чийто диаметър в основата варира от 5.02 сm до 11.63 cm.
Продуцирани са множество вторични корени. Дължината на най-дългия корен е
1.62 m. Получените по-горе резултати демонстрират подземното разпределение
на продуцираните коренови системи и показват, че при изследваните от нас клонове, са налице съществени различия в ключовите им характеристики.
Фигура. 3. Абсолютно суха маса на добити коренови системи от четири клона хибридни тополи, растящи на три варианта на растежен простор, отгледани като цели стъбла
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От изследваните три варианта на растежната площ и четири клона хибридни тополи, най-тежка коренова система продуцира клонът Populus euramericana
BL – 7.296 kg при растежна площ 4.3 m2 (фигура 3). За този клон е отчетен и
най-високия диаметър на пъна на ниво земя от 19.6 cm. Следващият по-високо
продуктивен клон е Populus euramericana Agathe F с диаметър на 16.7 cm и тегло на кореновата система – 5.706 kg. Клоновете Populus euramericana NNDV и
Populus euramericana I-45/51 продуцират коренови системи, сравнително равностойни по своето тегло, съответно 4.924 kg и 5.036 kg. Двата диаметъра са
също близки помежду си. Подобно е подреждането на изследваните клонове и
при втория вариант на растежната площ – 2.7 m2. Populus euramericana BL остава най-продуктивен по отношение на формираната коренова система – 4.098
kg и диаметър на пъна от 15.5 cm. При растежна площ – 1.6 m2 и за разлика от
горните два варианта Populus euramericana I-45/51 е близка по продуктивност
на Populus euramericana BL (2,384 kg с диаметър в основата на стъблото 10.3
cm) с тегло на кореновата си система от 2.426 kg и диаметър на пъна – 7.4 cm.
Въпреки че, не е анализирано вътреклоновото вариране на продуктивноста на
кореновите системи на проучените хибридни тополи, изследването на връзката между съответната кръгова площ на пъна и произведената суха биомаса
показа, че е налице много висок корелационен коефициент – 0.944. Хибридът
Populus euramericana BL е с най-висок капацитет за продуциране на коренова
система при условията на разсадник Галово при ДГС Оряхово.
При почвено-климатичните условия на разсадник Микрево при ДГС Струмяни, на растежна площ от 1.28 m2 Populus euramericana Agathe F в пънната
зона 0-15 cm продуцира 3 броя латерални корени, с диаметър в тяхната основа
изменящ се от 2.10 cm до 3.90 cm (таблица 2). Броят на формираните латерални и адвентивни корени в 15-30 сm зона е 11, а техният проксимален диаметър
се изменя от 2.90 cm до 4.50 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.12 m. На
същата площ Populus euramericana Guardi в тази зона продуцира 5 броя корени, с проксимален диаметър изменящ се от 3.10 cm до 5.3 cm. Броят на формираните латерални и адвентивни корени в зоната 15-30 cm е 9, с диаметър в
тяхната основа 1.8 cm до 6.4 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.20 m.
На растежна площ от 2.08 m2 Populus euramericana Agathe F в зоната 0-15
cm продуцира 3 броя корени, с диаметър в тяхната основа изменящ се от 1.30
cm до 3.30 cm. Броят на формираните латерални и адвентивни корени в зоната 15-30 cm е 11, с диаметър на тяхната основа, изменящ се от 2.60 cm до
6.30 cm. Дължината на най-дългия корен е 1.26 m. На същата площ Populus
euramericana Guardi в зоната 0-15 cm продуцира 5 броя корени, с проксимален
диаметър изменящ се от 1.93 cm до 4.85 cm. Наблюдавани бяха множество корени от втори и трети порядък. Броят на формираните латерални и адвентивни
корени в зоната 15-30 cm е 17, с диаметър в тяхната основа 2.57 cm до 5.95 cm.
Дължината на най-дългия корен е 1.20 m.
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Таблица 2. Биометрични показатели на коренови системи от петгодишни цели стъбла
хибридни тополи Populus euramericana AgatheF и Populus euramericana Guardi, продуцирани при различна гъстота на отглеждане в разсадник Микрево

На растежна площ от 3.4 m2 Populus euramericana Agathe F в пънната зона
0-15 cm продуцира 9 броя корени, с диаметър в тяхната основа изменящ се от
1.32 cm до 3.84 cm. В тази зона бяха наблюдавани освен вторични и множество
фини корени. Броят на формираните адвентивни корени в зоната 15-30 cm е 12,
с диаметър на тяхната основа изменящ се от 0.85 cm до 4.00 cm. Дължината на
най-дългия корен е 1.29 m. По- грубите корени са концентрирани именно в тази
зона. При условията на този вариант Populus euramericana Guardi в пънната
зона 0-15 cm продуцира 5 броя корени, с проксимален диаметър от 0.81 cm до
2.93 cm. Наблюдавани бяха множество корени от втори и трети порядък. Броят
на формираните адвентивни корени в зоната 15-30 cm е 15, с диаметър в тяхната основа от 0.74 cm до 5.35 cm. За разлика от Populus euramericana Agathe F са
продуцирани множество корени от втори и трети порядък в тази зона. Дължината на най-дългия корен е 1.45 m.
Представените по-горе резултати показват, че са налице значителни флуктуации в стойностите на проучените показатели на изследваните клонове, но
и за петте хибридни клона, тенденцията в нарастване на броя на формираните
латерални и адвентивни корени, с увеличаване на дължината на пъна или дълбочината на почвата, е ясно изразена. Такава тенденция се запазва и при нарастването на растежния простор в изследваните граници за всички анализирани
клонове. Ясно изразена е и тенценцията в нарастването на проксималния диаметър с увеличаване на дължината на пъна, както и на разширяване на неговата
амплитуда между минималната и максималната му стойност. И двата показа99

теля са косвени индикатори за увеличаване на теглото на кореновата система с
увеличаването на растежния простор в изследваните граници.
От изследваните три варианта на растежната площ и два клона хибридни тополи, растящи при почвено-климатичните условия на разсадник Микрево при ДГС Струмяни, по-тежка коренова система продуцира клонът Populus
euramericana Guardi (фигура 4). Сухата коренова маса се изменя от 0.971 kg
при диаметър на пъна от 9.85 cm до 2.061 kg при диаметър на пъна от 16.95 cm.
Изследването на връзката между съответната кръгова площ на пъна и произведената суха биомаса показа, че е налице висок корелационен коефициент –
0.754. От практическа гледна точка, Populus euramericana Guardi е с по-висок
капацитет за продуциране на кореновата система за условията на разсадник
Микрево при ДГС Струмяни.
Прави впечатление, че култивираните по два различни начина тополови
клонове – петгодишни цели стъбла и изрязани на пънче стъбла предопределят дължината на продуцирания пън. Индивидите, отглеждани на цели стъбла,
формират пънове приблизително двукратно по-дълги в сравнение с тези, растящи на отрязано пънче и при трите гъстоти на засаждане. Изследваните клонове
на хибридната топола и на двете различни места – Галово и Микрево формират
сравнително плитка коренова система, която в по-голямата си част обитава
горния еднометров слой на почвата. Дължината на най-дългия корен като показател вероятно е свързан както с начина на култивиране, така и с ограничената

Фигура 4. Абсолютно суха маса на добити коренови системи от два клона петгодишни
хибридни тополи, растящи на три варианта на растежен простор, отгледани като многостъблени индивиди
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дълбочина за вкореняване (разсадник Микрево) и с нивото на наличния достъп
на вода в двата района. Получените тук резултати са в съответствие с такива, вече установени за други хибридни клонове топола в научната литература
(Zalesny et al., 2009; Berhongaray, 2014; Berhongaray et al., 2015).
Установените от нас стойности на сухата маса на кореновите системи превишават стойностите от 0.390 до 2.980 kg m-2, докладвани за други по-възрастни и отглеждани на по-редки схеми плантации от Populus deltoidеs и тополи
и върби (Puri et al., 1994; Tufectioglu et al., 1998; Toenshoff et al., 2013). Много
вероятно е това да се дължи на възраста на проучените от нас петгодишни пет
хибридни клона, както и на специфичните условия на тяхното култивиране
и използвания дизайн и при условие, че коренообразуването е под генетичен
контрол (Zalesny et al., 2009).
Съдържанието на въглерод в средната проба, добита от различни части
на адвентивните корени на съответната коренова система, на всеки един от
изследваните клонове, не се променя значително в зависимост от фактора растежен простор (F=1.053, p=0.37, Fcr=3.682). Прави впечатление по-високото
съдържание на въглерод – 52.118% при Populus euramericana BL, който е много продуктивен клон при почвено-климатичните условия на разсадник Галово. Стойностите на съдържанието на въглерод при клон Populus euramericana
Agathe F са много близки помежду си и при двете почвено-климатични условия
– Галово и Микрево (фигура 5). Стойностите на съдържанието на въглерод при
Populus euramericana Guardi превишават тези на Populus euramericana Agathe F
и косвено са индикатор за по-добрия растеж на Populus euramericana Guardi
при почвено-климатичните условия в разсадник Микрево. Установеният минимум на въглерод в кореновата система на хибридните тополи в разсадник Галово от 853.97 gm-2 e за Populus euramericana NNDV при растежен простор 1.6
m2, a установеният максимум от 3636.08 gm-2 e за Populus euramericana BL при
растежен простор 4.2 m2. Аналогичните стойности на хибридните тополи в разсадник Микрево са съответно: за Populus euramericana Agathe F при растежен
простор 1.28 m2 – 296.12 gm-2 и за Populus euramericana Guardi – 1022.13 gm-2.
Съдържанието на азот (%) в средната проба, добита от различни части
на адвентивните корени на съответната коренова система, на всеки един от
изследваните клонове, също не се променя значително в границите на проучения растежен простор (F=0.018, p=0.98, Fcr=3.682). Установеният минимум
на азот в кореновата система е 680.55 gm-2 за Populus euramericana NNDV при
растежен простор 1.6 m2, a установеният максимум от 2495 gm-2 е за Populus
euramericana BL при растежен простор 4.2 m2 в разсадник Галово. Аналогичните стойности на хибридните тополи в разсадник Микрево са съответно: за
Populus euramericana Agathe F при растежен простор 1.28 m2 –315.43gm-2 и за
Populus euramericana Guardi – 988,59 gm-2 (фигура 3). Клоналните различия в
границите на изследваните гъстоти при петте проучени хибридни клона са оче101

видни. Подземната биомаса (коренов пън и груби, тънки и фини корени) представляват втория най-голям резервоар на въглерода в краткотурнусните плантации, особено след четвъртата година (Berhongaray, 2014). Нашите изследвания
показват в допълнение, че съществен дял от продуцираната коренова биомаса,
респективно въглерод от всеки един от проучените хибриди се пада на кореновия пън (данните не са показани). Получените резултати са надежна основа за
по-нататъшни изследвания при други бързорастящи видове за енергийни цели.

Фигура 5. Съдържание на въгрерод (gm-2) и азот (gm-2) в кореновите системи на пет
хибридни тополи, растящи в разсадниците Галво и Микрево на три гъстоти

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За първи път у нас е проведен опит за идентифициране на продуцираните коренови системи на петгодишна възраст на петте хибридни клона Populus
euramericana Agathe F, Guardi, BL, NNDV и I-45/51, растящи на две контрастни места в Северна и Южна България. Подобно при другите клонове тополи,
инициирани от резници, Populus x euramericana Agathe F, Guardi, BL, NNDV
и I-45/51 продуцират плитка коренова система. Най-широко пръсната е кореновата система на Populus x euramericana BL в разсадник Галово и Populus
x euramericana Guardi в разсадник Галово. Клоново-специфичният отговор
към заобикалящата среда и начинът на стопанисване е ясно изразен (Populus
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euramericana Agathe F). В разсадник Галово най-тежка коренова система продуцира Populus euramericana BL – 7.296 kg (абс. сухо тегло) при растежна
площ 4.2 m2. В разсадник Микрево Populus euramericana Guardi продуцира
най-тежка коренова система растежна площ 3.4 m2 – 2.071 kg. Установена е висока корелация между кръговата площ на пъна и абсолютно сухото тегло на
кореновите системи. Най-високо е съдържанието на въглерод и азот в Populus x
euramericana BL отново при растежна площ 4.2 m2, съответно 3636 gm-2 и 2495
gm-2. Съдържанието на въглерод и азот при Populus euramericana Guardi е найвисоко при растежна площ 3.4 m2, съответно 1022 gm-2 и 989 gm-2.
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CLONE DIFFERENCES IN THE ROOT BIOMETRY
OF HYBRID BLACK POPLAR
Veselka Gyuleva*, Miglena Zhiyanski, Tatiana Stankova, Maria Glushkova,
Ekaterina Andonova
Forest Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
SUMMARY
The five-year-old root systems of the Populus euramericana clones of Agathe F, Guardi, BL,
NNDV and I-45/51, grown in two contrasting environments – in Mikrevo nursery on Fluvisols under transitional Mediterranean climate and in Galovo nursery on Calcic Chernozems
under continental temperate climate, were investigated. The parameters number of adventitious and lateral roots, length of the longest root, root biomass, carbon and nitrogen content
were analyzed, depending on the growth spacing. Root system allocation below ground was
identified for each poplar clone. The clones with the largest root systems showed the highest
amount of aboveground biomass. The growth environment and the cultivation mode affected
significantly root allocation of the tested clones.
Keywords: root biomass, coarse roots, short rotation forestry, carbon
105

Фигура 1. Подготовка на кореновата система на Populus euramericana Agathe F за
изкопаване (февруари 2018) в разсадник Галово продуцирана след едностъблено
отглеждане

Фигура 2. Кореновата система на Populus euramericana Guardi в разсадник Микрево
(декември 2018) продуцирана след многостъблено отглеждане
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КАЧЕСТВО НА ДЪРВЕСИНАТА НА БЯЛАТА АКАЦИЯ
Панайот Панайотов*, Кънчо Калмуков, Момчил Панайотов
Лесотехнически Университет, София

ВЪВЕДЕНИЕ
Бялата акация е от семейство бобови (Leguminosae). Естественият й
ареал е източната част Северна Америка (Пенсилвания; Западна Вирджиния
и планинската верига Апалачите) и Мексико (Brostilov, 2003). Пренесена е в
Европа през 1601 г. от парижкия дворцов градинар Jean Robin (1550-1629).
Именно той и неговият син Vespasian Robin (1579-1662) първи я култивират
в Европа. В негова чест Linney я наименова Robinia pseudoacacia, тъй като
листата й са подобни на тези на истинската акация, вирееща в Северна Африка. В България акацията е внесена преди повече от 200 години (Donchev, J.
1968) и днес е напълно натурализирана за нашите условия (Kalmukov et al.,
1999). По проблемите на растежа и производителността на насажденията от
бяла акация в България са работили редица лесовъди (Ж. Георгиев, 1955; Б.
Китин, 1960; Ал. Илиев и С. Петров-1967; Al. Alexsandrov - 2001 и до днес;
Jn. Naidenov - 1989; Iv. Iliev - 1991 и до днес; K. Kalmukov-1991 и до днес).
Сериозна научноизследователска дейност относно внедряването на акацията
в България започва през 1980 г. в ОСБРДВ - Свищов, където се работи върху 65 клона на форма “ректисима”, описана като правостъблен бързорастящ
дървесен вид (Kalmukov, 2000; Kalmukov et al., 1999; Tsanov et al., 1992). За
целта е разработен метод за вегетативно размножаване на акацията с коренови резници добити от възрастни дървета (Göhre, 1952; Kalmukov, 1998;
Panayotov et al., 1997). Едновременно с това започва отделянето на моделни
дървета в различни райони на страната и се внасят клонове от Унгария, Сърбия, Словакия и Италия. В разсадника на станцията в с. Вардим е създадена
клонова колекция, която постоянно се допълва с нови клонове. Освен това са
заложени и сортоизпитвателни опити в различни райони на страната върху
равни терени с дълбоки, свежи до влажни почви от типа на черноземите, алувиалните, сивите и тъмносивите почви с добри водно-физични показатели на
хумусния хоризонт с механичен състав от тежко песъчливо-глинест до глинесто-песъчлив. Предполага се, че по-големият просторен растеж ще се отрази благоприятно на ширината на годишните пръстени, а е установено, че при
широколистните видове с увеличаване на ширината на годишните пръстени
се подобряват техническите свойства на дървесината, вследствие на увеличе107

ната плътност (Alexandrov et. al., 2001). Някои от селекционираните клонове
за 15-20 години достигат такъв прираст, какъвто традиционната дава за 35-40
години (Kalmukov, 2000; Kalmukov et al., 1999; Panayotov et al., 1997).
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За нуждите на настоящото изследване е взета дървесина от 10 (моделни дървета) клона на правостъблената бяла акация (Robinia pseudoacacia f.
rectissima), означени с архивни номера, от районите на градовете Свищов (с.
Вардим - карбонатен чернозем: с. Новград - алувиална почва) и Горна Оряховица (с. Джулюница - алувиално-ливадна почва). За сравнение е изследвана и
дървесина от 35 годишни дървета (означена с индекс Р10), добити от района
на гр. Бяла, Русенска област, за които няма данни за условията на месторастене, т.е. взети случайно от неизвестно месторастене. Следните индекси за
описване на отделните клонове са използвани:
“С” – хабитат Свищов (Вардим) с плътност на насаждане 2х1 m и възраст
16 години;
“В” – хабитат Свищов (Вардим) с плътност на насаждане 3х3 m и възраст
7 години;
“Н” – хабитат Новград с плътност на насаждане 5х4 m и възраст 15 години;
“D” – хабитат Джулюница - ГО с плътност на насаждане 4х4 m и възраст
13 години;
Данните за месторастенията, почвите, схемите на култивиране и възрастта на дърветата са дадени в таблица 1. За определяне на показателите на
физичните и механичните свойства са взети секции от зоната на стъблото от
0.1 до 1.0 m, за да има сравнимост. На всяко трупче в отреза на 1.0 m са измерени два взаимно перпендикулярни диаметъра с кората и без кората, както
и диаметрите на ядрото.От всяко трупче са взети по една централна дъска с
Таблица 1. Възраст, растежни схеми и диаметър на клонове бяла акация (Калмуков, 2005)
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дебелина 6 сm (талпа - ян), а останалата от модела дървесина е разбичвана на
дъски с дебелина 3 сm. Резултатите са обработени вариaционно-статистически. За установяване качеството на дървесината на бялата акация са изследвани най-важните физико-механични свойства (плътност, якост на натиск, якост на огъване, модул на еластичност при огъване, якост на ударно огъване,
якост на срязване успоредно на дължината на влакната).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Физични свойства
Към физичните свойства на дървесината се отнасят плътност, съсъхване, набъбване при водопоглъщане. В таблица 2 са представeни параметрите
на плътността на някои от изследваните клонове акация в четирите състояния
на влажност. Ширината на годишните пръстени е измерена върху въздушно
суха дървесина. Освен това са дадени параметрите на изчислената ширина на
растежните годишни пръстени и измереният дял на късната дървесина. За да
се сравни достоверността на разликите между стойностите на плътността на
различните клонове бяла акация, расла при различен растежен простор (плътност на насаждане) е изчислен критерият на Стюдент (t). Cтойностите на този
критерии са представени в таблица 3. От тях се вижда, че разликите между
клонове “С” и клонове “В”, са достоверни, тъй като стойностите на t-критерият на Стюдент са по-високи от 3.19, представляваща критичната стойност за
достоверност на резултата при ниво на значимост 0.001 (Confidence level). Това
се дължи на 4.5 пъти разлика в растежния простор. Клоновете “С” са расли
при растежен простор 2х1 m, докато клонове “В” са расли при растежен простор 3х3 m, а освен това клоновете “С” са по-възрастни. Разликите в плътността
на дървесината на дървото взето от практиката в района на град Бяла означено
с индекс “Р10“ и плътността на дървесината на всички останали клонове също
са достоверни тъй като стойностите на критерият на Стюдънт са по-високи от
критичната стойност 3.19. Разликите между плътността на дървесината на клон
“D5” и всички останали изследвани клонове са достоверни като изключение прави разликата между “D5” и “С33” , за която критерият на Стюдент има стойност
2.22, т.е. по-малка е от критичната стойност 3.19. Плътността на “D5” е малко
по-голяма (786 kg m-3) от тази на “C33” (771 kgm-3). Това може да се дължи на
факта, че “D5” е расло при по-голям растежен простор (4x4 m) въпреки, че е помладо на възраст: 13 години, докато “С33” е по-възрастно (16 години). Но тази
разлика не е достоверна и не трябва да се взема предвид. Разликите между “С4”
и всички останали клонове са достоверни, тъй като стойностите на критерият на
Стюдънт са значително по-големи от критичните стойности (3.19) на критерия.
Това е клонът с най-висока плътност (847.64±3.03 kg m-3) при абсолютно сухо
състояние. Това вероятно се дължи на факта, че това дърво е по-възрастно как109

то от клоновете “В” така и от клон “D5”, въпреки че е расло при сравнително малък растежен простор (2х1 m). Разликата между този клон и клоновете
“Н”, също е достоверна (критерият между този клон и клон “Н12” е 6.15, а с
клон “Н27” е 6.85). Изключително е интересна разликата между плътността
на дървесината на клон “С27” и клон “Н27”. Всъщност това е един клон, но
расъл при различен растежен простор (2х1 срещу 5х4), върху различни почви
(табл.1.: “С”- върху карбонатен чернозем; “В” – върху алувиална почва) и на
еднаква възраст (на около 15-16 години). Тази разлика не е достоверна тъй като
критерият на Стюдънт има стойност 0.18, т.е. далеч под критичната стойност
(3.19). Клонът “Н27” има малко по-висока плътност и по-широки годишни
пръстени (8.5 mm), но минималните и максималните стойности при “С27” са
малко по-високи и широчината на годишните пръстени е по-малка (7.8 mm), т.е.
при един и същи клон и при една и съща възраст с увеличаване на растежния
простор десет пъти няма съществена разлика в плътността на дървесината, или
ако има някаква малка разлика, то тя не е доказана и е в полза на по-големия
растежен простор. Следователно има тенденция за известно влияние на расТаблица 2. Плътност на дървесината на акация в различни състояния на влажност
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тежния простор. Разликите при клон 4, расъл при различен растежен простор
(С4: 2 m2) и (B4: 9 m2) са доказани и освен това дърветата, отгледани при 4.5
пъти по-големия растежен простор са два пъти по-млади. Тези резултати показват, че превес имат клоновете “С”, въпреки че са два пъти по-млади от “Р”
и са расли при приблизително еднакъв простор (2х1). Следователно условията
на месторастене, химическият състав и видът на почвата също оказват значимо
положително влияние върху плътността на формираната акациева дървесина.
Тези факти показват, че плътността на дървесината на даден клон акация е негова основна биологична особеност.
Поради това плътността е възприета за основен определител на качеството на дървесината. Всички свойства на дървесината са функционално зависими от плътността и за конкретните случаи се извеждат регресионни уравнения.
Например за определяне на специфичното тегло на суровата акациева дървесина от плътността й в сурово състояние Karl Niklas въвежда уравнението:
(Niklas, 1997).
Таблица 3. Критерий на Стюдент за доказване на разликите в плътността в абсолютно
сухо състояние на дървесина от някои клонове на бяла акация

Механични свойства
Средноаритметичните стойности на изследваните механични показатели
на дървесината на различните клонове акация са представени в Таблица 4. От
тези данни се установява, че всички показатели зависят съществено от плътността, която е очевидно основният качествен показател на дървесината на акацията. Статичната твърдост се увеличава с нарастване на плътността (фиг. 1).
Якостта на натиск също нараства с увеличаване на плътността, което може да
се види и от зависимостта, изобразена на фиг. 2. Тази зависимост е линейна и
се описва с линейното уравнение: σc = 0.1143.D12 – 21.606, [MPa]. При сравняване на стойностите на тази якост за дървесината на клоновете, описани с
индекс С4 (80.23 МРа) и с Р20 (61.74 МРа) се установява, че критерият на
Стюдент е 16.96, т.е. разликата от 18.49 МРа в полза на клон С4 е достоверна и
значима. Това показва, че съставът на почвата и биологичната особеност оказ111

ват значимо влияние. При сравняване разликите между показателите на дървесината на клон С27 (75.81 МРа) и Н27 (71.89 МРа) се установява, че стойността
на критерият на Стюдент е 1.96, т.е. разликата не е достоверна. Но следва да
се отбележи, че дървесината се е формирала при много различни условия на
растеж, независимо че е на една възраст и е от един клон (кодов номер 27). Това
показва, че състоянието на почвата е от особено значение за това свойство.
Вероятно съставните компоненти на почвата оказват съществено влияние.
Таблица 4. Средноаритметични стойности на механичните свойства на акациева
дървесина

При сравняване на стойностите на това свойство на дървесината на клон
D5 (86.55 MPa), расло при растежна плътност 16 m2 в течение на 13 години,
и на дървесината на клон B4 (58.84 MPa), расъл при растежна плътност 9 m2
в течение на 7 години, се установява, че критерият на Стюдент има стойност
от 14.51, поради което се приема че разликата от 27.71 МРа в полза на дървесината на клон D5 е достоверна. Това дава основание да се приеме, че и
растежната плътност (начинът на подреждане при насаждане) заедно с фактора възраст, състав и тип на почвата и биологичната особеност (биологичната наследственост) влияе индиректно върху якостта на натиск успоредно
на дължината на влакната на тази дървесина. Стойностите на този показател
са благоприятни за използването на дървесината за изработване на различни
видове подпори и носещи колони в сградостроенето.
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Фигура 1. Зависимост на твърдостта от плътността (Hyq – напречна; Hyl – челна )

Фигура 2. Зависимост на якостта на натиск успоредно на влакната от плътността

Фигура 3. Зависимост на модула на еластичност при огъване от плътността
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Фигура 4. Зависимост на якостта на статично огъване от плътността

На фигури №4 и №5 са показани зависимостите на модула на еластичност
при огъване и якостта на статично огъване от плътността на акациевата дървесина. Тези зависимости също се описват най-близко с линейни уравнения.
На фиг. 6 е показана зависимостта на якостта на срязване по направление на
дължината на влакната. Тя също се описва най-близко с линейно уравнение.
Стойностите на якостта на цепене (цепливост) по направление, успоредно на
дължината на влакната, са определени съгласно регламентите на БДС в KNm-1.
Получените средноаритметични стойности са показани в Таблица 4.

Фигура 5. Зависимост на якостта на срязване успоредно на влакната от плътността

При сравняване на разликите в стойностите на този показател за дървесината на акацията от клонове С27 и Н27 се установява че разликата не е достоверна,
тъй като стойността на критерият на Стюдент е по малка от 3 (t = 1.58 ). Докато
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разликите между С4 and Р20 са достоверни и значими тъй като критерият на
Стюдент е по-голям от 3 (t = 5.49), което се дължи и на разликите в плътността. Установява се, че съпротивлението на цепене нараства с увеличаване на
плътността, т.е. по-плътната дървесина се цепи по-трудно. На фиг. 6 е показана
зависимостта на якостта на удар от плътността. Вижда се, че с увеличаване на
плътността нараства и тази якост, но тя не е линейна а е експоненциална.

Фигура 6. Зависимост на якостта на удар при огъване от плътността

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от проведените изследвания показват, че дървесината от различните клонове на бялата акация има качествени показатели с много високи
стойности, които са пряко зависими от нейната плътност. Растежният простор
оказва заедно със състава на почвата пряко влияние върху широчината на годишните пръстени, делът на късната дървесина, а от това и върху плътността
на дървесината. По стойностите на механичните си показатели дървесината на
бялата акация е равностойна на тази на дъбовете, което дава основание да се
препоръча както в строителството, така и в мебелното производство. Тази дървесина е много подходяща за изработване на подови и облицовъчни елементи за
различни видове сгради.
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QUALITY OF LOCUST TREE WOOD
(ROBINIA PSEUDOACACIA L. VAR. RECTISSIMA RABER.)
Panayot Panayotov*, Kancho Kalmukov, Momchil Panayotov
University of Forestry, Sofia
SUMMARY
White acacia (Locust tree, Robinia pseudoacacia L.) is fast growing tree species, which
can produce high quality wood within 15-20 years and is therefore economically very important. The structure and wood properties of 7 locust clones (Robinia pseudoacacia L.var.
rectissima Raber) at ages between 7 and 35 years were investigated. They were cultivated
in four schemes of plantation densities on carbonate chernozems (CH), alluvial (FL) and
alluvial-meadow (Fle) soils in North Bulgaria. The obtained results show that there is good
correlation between wood density and mechanical properties. We suggest that such differences are due to site influence, plantation densities and tree age.
Keywords: Locust tree, locust clones, wood properties, wood quality
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РАЗВИТИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ НА ГОРСКАТА ФИТОПАТОЛОГИЯ
В ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА ПРИ БАН
Петър Петков, Маргарита Георгиева*
Институт за гората – Българска академия на науките, София

ВЪВЕДЕНИЕ
Болестите по горскодървесната растителност, предизвикани предимно от
гъбни, бактериални и вирусни причинители, оказват значително въздействие
върху здравословното състояние и устойчивостта на горските екосистеми. Още
в началото на миналия век се появяват първите публикации, имащи отношение
към патологичните проблеми в българската гора. Съобщава се за дъбовия „коренодушител“ (Rosellinia quercina Hartig) от Атанасов (1901), а по-късно и за
повреди от брашнести мани и други гъбни патогени (Попов, Стойчев, 19091911). Изтъкнати специалисти по лесовъдство като Тодор Димитров, Методи
Русков и др. публикуват значителен брой научни работи и издават първите
учебници и ръководства като „Защита на горите“ (Димитров, 1930), „Лесоохрана“ (Димитров, 1930) и „Горска патология“ (Атанасов, 1939).
ОБЗОР
В Института за гората, създаден през 1928 г., фитопатологичните изследвания започват твърде късно в сравнение с другите лесовъдски направления.
Едва през 1949 г. е назначен първият научен сътрудник по горска фитопатология – Пенка Цанова (ст. н.с. II ст., 1969 г.), с което започват по-задълбочени
проучвания върху актуалните патологични проблеми по горскодървесната растителност в страната. Недостатъчната обезпеченост с кадри, както и липсата
на лабораторно оборудване и апаратура, не са давали възможност за провеждането на широкомащабни изследвания, но независимо от това са постигнати
ценни резултати както за науката, така и за практиката.
Първите фитопатологични изследвания в Институт за гората са проведени
върху причините за съхнене на полския бряст в лонгозните гори. Установен е
причинителят на заболяването, неговата биоекология, а за горскостопанската
практика са препоръчани комплекс от мероприятия за ограничаване на повредите. Масовото разпространение и развитието на това заболяване са довели до
загиване на бряста в световен мащаб, а у нас са запазени здрави само единични
възрастни дървета (Цанова, 1951).
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Проведени са проучвания върху патогенните гъби по листа, клони и стъбла на тополите. Установени са нови за страната причинители на болести като
Melampsora allipopulina Kleb. (Цанова, Зашев, 1960), кафяво слизотечение (Цанова, 1961, 1968), съхнене на фиданките, причинено от нов патогени от род
Botryosphaeria (Георгиева и др., 2014) и др. Проучени са биологическите особености и екологични изисквания на гъбите в зависимост от видовото и клоново разнообразие на тополите и условията на месторастене.
В резултат на широкомащабното залесително дело и създадените големи
горски комплекси се налага необходимостта от увеличаване на кадровия състав – назначени са нови специалисти по горска фитопатология при проведени
конкурси за научни сътрудници – чл. кор. Боян Роснев (н.с. 1970; ст. н.с. II ст.,
1977; ст. н.с. I ст. 1991; чл. кор. 2004), доц. д-р Петър Петков (н.с. 1982, ст. н.с.
II ст. 1995), доц. д-р Маргарита Георгиева (н.с. 2008; доц. 2016). В този състав,
заедно с научните работници по ентомология в секция Горска ентомология и
фитопатология, са сформирани екипи за провеждане на комплексни лесозащитни проучвания върху здравословното състояние на горите у нас, както и
предлагане на мерки и мероприятия за ограничаване размера на повредите.
По-важните научни и научно-приложни постижения във фитопатологичен
аспект са следните:
Проучени са разнообразието, биоекологията, развитието и повредите от
кореновата гъба (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) в иглолистните гори в България. Изолиран е щам с висока споропродуктивност и антагонизъм от гъбата
Peniophora gigantea Mass., въз основа на който е разработена технология за
производство на биопрепарат за профилактика и контрол на гниенето на дървесината в иглолистните гори, причинено от H. annosum (Роснев, 1987 и др.).
Установени са най-важните и широкоразпространени причинители на заболявания по обикновения орех – антракноза (Gnomonia leptostila (Fr.) Ces et
De Not) и бактериоза (Pseudomonas juglandis P.) по листа, плодове и леторасли,
както и кореновата гъба (Armillaria mellea Whab. complex). Предложени са мероприятия за ограничаване на повредите съобразно тяхното предназначение
(за производство на плодове и дървопроизводство) и начина на стопанисване
на насажденията. Чрез сортоизпитателни площи е установена устойчивостта
към повреди от абиотичен и биотичен характер на дванадесет местни и чужди
сортове орех (Цанова, Роснев, 1976; Роснев, Петков, 1995 и др.).
Изследвани са видовете от род Lophodermium, причиняващи преждевременно опадване на иглиците. Установени са видовете L. pinastri (Scharad.)
Chevall., L. seditiosum Minter, Staley & Millar, L. conigenum Hilitzer по иглиците на бялата мура - L. pini-excelsae Ahmad. Препоръчани са мероприятия за
ограничаване на повредите по фиданките в горските разсадници (Петков, 1989;
Роснев, Петков, 2003).
През втората половина на миналия век при широкомащобното залесява119

не в страната са създадени иглолистни горски масиви в Долната лесорастителна зона. След достигането им до определена възраст, в тях започват да се
проявяват проблеми от фитопатологичен характер, най-често в котловините и
край водните течения и басейни. За първи път в страната са установени гъбите Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. Sutton по иглици, леторасли, шишарки
и фиданки на черния бор (Роснев, Петков, 1986; Петков, 1993), Dothistroma
pini Hulbary по иглиците на черен бор (Роснев, Петков, 1990; Петков, 1993),
Gremeniella abietina по леторасли и иглици на белия бор (Роснев, Петков, 1985).
През последните години, гъбата S. sapinea се разпространение на територията
на цялата страна и обхвана обширни насаждения особено в средната част на
страната и доведе до тяхното загиване (Георгиева, Хлебарска, 2018).
За изясняване на причините за влошаващото се здравословно състояние
на иглолистните култури от бял и черен бор са проведени комплексни изследвания през 1988 и 1993 г. Най-важните причини за тези процеси са настъпилото трайно засушаване, неподходящи месторастения за тези видове в Долната
лесорастителна зона, които са довели до силно намаляване на жизнеността им.
През последните години, в условията на климатични промени гъбните патогени
все по-често играят решаваща роля за влошаване здравословното състояние на
горскодървесната растителност. Продължителните засушавания, особено през
вегетационния период, обуславят понижаването на физиологичните функции
на дърветата и повишаване на тяхната чувствителност към заболявания. В резултат на развитието и силното разпространение на патогенни заболявания в
иглолистните насаждения може да настъпи загиване на цели дървета (Роснев
и др., 2008).
Широкомащабни изследвания за установяване причините за съхненето на
церовите гори в Североизточна и Югоизточна България са проведени през периода 2003-2005 г. Анализирани са факторите, които са оказали въздействие
върху съхненето: климатичните промени (продължително засушаване), начините на стопанисване, довели до увеличаване на възрастта и намаляване на
растежа на жизнеността на дърветата; силното развитие на гъбите Hypoxylon
mediterraneum (de Not) Mill., Diplodia mutila Fr. Mont. Inonotus nidus-pici Pil.,
както и насекомните вредители, които периодично се развиват в градации. Препоръчва се при стопанисването на издънковите церови гори да се използват
диференцирани лесовъдски методи в зависимост от здравословното състояние,
произход, състав, строеж, възраст и др. (Роснев и др., 2006).
Кестеновите насаждения, макар и малки по площ в страната, създават сериозни проблеми от патологичен характер. Изследвания са проведени върху
болести, причинявани от гъби от род Phytophtora и Melanconis (Роснев, Захов,
1982). По-късно е установена силно патогенната гъба Cryphonectria parasitica
(Murril) Barr, която причинява загиване на фиданки и дървета в световен мащаб
(Петков, Роснев, 2000). Извършени са проучвания върху щамовото разнообра120

зие за откриване на слабопатогенен щам, който в бъдеще да се използва като
биологичен контрол за ограничаване развитието на некротичните повреди по
стъблата на кестена (Георгиева и др., 2013).
Фитопатологичните изследвания са провеждани и върху причинители на
заболявания по някои интродуцирани дървесни видове като дугласка, червен
дъб, гигантска секвоя и др. Установени са нови за страната гъбни патогени като
Phaeocryptopus gaeumannii Petr., Phomopsis pseudotsugae Wils., Rhabdoclinae
pseudotsugae Syd., по дугласката, Pezicula cinnamomea (DC.) Sacc. по червения
дъб, Botryosphaeria dothidea (Moug.: Fr.) Ces. & De Not. по секвоята (Роснев,
1983; Роснев, Петков, 1994; Georgieva, 2016). Изследвано е влиянието на различни произходи дугласка върху техните растежни показатели, адаптивни възможности и чувствителността им към фитопатогени (Георгиева, Роснев, 2008;
Георгиева, 2009).
В продължение на повече от 30 години, сътрудници от секция „Горска
ентомология и фитопатология“ участват в изпълнението на широкомащабен
мониторинг по програма ICP ‘Forests’, при който ежегодно се извършва оценка
на здравословното състояние на горските екосистеми, създадена е база данни
за състоянието на горите, която служи за анализ на биотичните и абиотични
фактори, и изготвяне на прогнози за развитие на повредите, разработване на
мерки за ограничаване на тяхното вредно въздействие.
В резултат на ясно изразените климатични промени – високи температури, неравномерно разпределение на валежите, утежнени условия на заобикалящата ни среда и др., все повече в бъдеще ще нарастват патологичните причини
за влошаване на здравословното състояние на горите. Намаляването на жизнеността на дърветата ще доведе до отслабване на дървостоите, загиване на тези,
които са създадени на нетипични за вида месторастения, а при тези неблагоприятни условия ще се прояви патологичният характер на някои полупаразити и полусапрофити. При тези условия, все повече ще нарастват нуждите от
специалисти – фитопатолози, които да извършат диагностиката, да изследват
биологическите особености и екологически изисквания на вида – причинител
на повредите и да посочат интегрирани подходи за намаляване на повредите от
фитопатогени.
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DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS OF FOREST PHYTOPATHOLOGY
AT THE FOREST RESEARCH INSTITUTE – BAS
Petar Petkov, Margarita Georgieva*
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences – Sofia
SUMMARY
In the Forest Research Institute - BAS, established in 1928, the scientific study in the field of
forest pathology began in 1949 when the first researcher working in this area was appointed.
In general, the phytopathological scientific team, students and technical assistants have a
great deal of experience on identification of fungal pathogens and the infections they cause,
and achievements in investigating the interactions between the pathogenic organisms and
other elements in forest ecosystems. The studies are mainly related to diseases causing
damages on tree species, identification of causative agents, their biological characteristics
and environmental requirements as well as the necessary measures to control them. The
distribution and dynamics of epiphytotic damages caused by Heterobasidion annosum in
the coniferous forests in Bulgaria have been investigated. A programme of measures for
biological control based on the fungus-antagonist Peniophora gigantea has been developed
and used for limiting the damages of H. annosum. A strong development and spread of fungal
pathogens Lophodrmium sp., Sphaeropsis sapinea, Dothistroma pini, Gremmeniella abietina,
Cryptosporiopsis grisea, Cytophoma purchella, Hypoxilon meditheraneum, Diplodia mitila,
Cryphonectria parasitica etc. causing economically significant diseases on main forest
species were established regarded to the occurrence of climatic changes during last decade.
Complex investigations and experiments have been carried out to determine the reasons
for the large diebacks occurred in coniferous and oak forests. Damage reduction measures
have been proposed with a view to appropriate resolving the pathological problems in the
forests of Bulgaria. Phytopathological scientists have been involved in the development of
ICP Forests long-term monitoring of forest ecosystems, the results of which have made it
possible to make fundamental and practical conclusions about the impact of climate factors,
environmental pollution and biofactors on the health status of Bulgarian forests.
Keywords: Forest Research Institute, phytopathology, achievements
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ЕТЕРИЧНИ МАСЛА ОТ ИГЛОЛИСТНИ ВИДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Мария Стоянова*
Институт за гората - Българска академия на науките, София
ВЪВЕДЕНИЕ
Горите на България заемат около 34% от територията на страната. В съвременните условия пред горското стопанство стоят редица въпроси, свързани с устойчивото стопанисване на насажденията, увеличаване на приходите от
тях и опазване на биологичното им разнообразие. Удовлетворяване на нуждите
на сегашното и бъдещите поколения, икономическите и екологическите ползи
от горите, баланса между обществени и частни интереси изискват познаване
и оползотворяване на всички налични ресурси. Всъщност горите и горското
стопанство винаги са били носители на голям брой ползи, т.е. изпълнявали са
различни по характер, но важни за човешкото общество функции: защита на
почвата от ерозия, водните ресурси, осигурявали са суровини за дървопреработвателната, мебелната, хранителната, фармацевтичната и козметичната промишленост. Те осигуряват дохода и заетостта на селското и планинското население, суровини за промишлеността и дърва за огрев. Българските гори със своето
разнообразие са привлекателни за нашите и чуждите туристи, ловен туризъм и
не на последно място традиционното събиране на горски плодове, билки и гъби.
Увеличаването на приходите от горите е тясно свързано с познаване на възможностите за комплексно усвояване на всички ресурси. Освен дървесината всички
останали ресурси от биологичен характер - кора, иглолиста, цветове, горскоплодни и лечебни растения и др. се отнасят към недървесните горски ресурси.
Иглолистата съдържат редица биологично-активни вещества и се използват за
получаване на етерични масла, витамини, витаминозни брашна и др.
В настоящата работа са посочени резултатите от изследване на дървесната зеленина на иглолистни видове, с по-големи запаси от суровина у нас, за
съдържание на етерично масло, неговата сезонна динамика и физико-химична
характеристика.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Дървесната зеленина, облистената част на клоните с дебелина до 0.8 сm)
(Томчук, Томчук, 1973) на белия бор (Pinus sylvestris L.), черния бор (Pinus nigra
Arn.), смърча (Picea abies (L) Karst.), обикновената (бяла ела) (Abies alba Mill.)
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и обикновената (синя) хвойна (Juniperus communis L.) са изследвани за съдържание на етерично масло. Свежите клонки от всеки вид се нарязват на дребно
и посредством микроапарат на Clevenger при продължителност на дестилацията 2.5 h се установява количеството етерично масло през различните сезони.
Всички анализи са извършени с растителен материал, добит от средната южна
част на короната с двукратна повторяемост.
Физико-химичните показатели на маслата са определени посредством
аналитични методи, съгласно „ISO 279, 280, 592, 1242, 709” и химичен състав
съгласно ISO 80- 7609 на апарат Perkin – Elmer, модел 850.
Изследванията са извършени в лабораторията по „Недървесни (специални) ползвания” на Института за гората при БАН и Държавна лаборатория „Българска роза” – София.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Иглолистните видове, естествено разпространени у нас и с по-големи
запаси, от които могат да се добиват етерични масла са представителите от
р. Pinus – белият (Pinus sylvestris L.) и черният (Pinus nigra Arn.) бор, смърча
(Picea abies (L) Karst, бялата (Pinus peuce) и черната (Pinus leucodermis) мура,
бялата ела (Abies alba Mill), клека (Pinus mugo Turra) и от р. Cupresaceae – хвойната (Juniperus communis L). Поради по-малките запаси от суровина на бялата
и черната мура, на клека с неговата екологична роля (защита на горната граница на гората) тези видове не са включени в изследването, макар че от тях също
могат да се добиват масла с високо качество.
Общата залесена горска площ на страната към 2015 г. е 3 833 640 ha, от
която 1 054 350 ha са иглолистни гори или 27.50%. От иглолистните гори с
най-голяма площ са горите от бял бор – 52.5% , следвани черния бор – 26.1%,
смърча – 15.3% и елата – 3.1%, а по запас - б.б – 47.6%, ч.б. – 24.4%, см – 19.8%
и елата – 4.9%. Останалите иглолистни видове заемат площ до 3% от площта на
иглолистните и запасите им не представляват интерес за добив на масла.
Получаването на етерично масло от иглолистните видове е важен и перспективен отрасъл като се има в предвид наличието на суровина (която остава
в сечищата след добива на дървесина) и наличието на инсталации и опит в
страната.
При провеждане на горско стопански мероприятия в сечищата остават иглолистата и тънките клонки (дървесната зеленина), които са суровина за производство на етерични масла и други продукти, като витамини, витаминозни
брашна, хлорофило-каротинова паста и др. Според Томчук Р.И и Г.Н. Томчук,
1973 количеството на зеленината зависи от биолигични фактори, от начините
на извършване на сечта, начинът на извоз и др. Същите автори дават средни
данни за количеството зеленина при главни сечи в зависимост от диаметъра на
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стъблото (табл. 1). Според Уткин, 1975 стъбленият диаметър, като най-лесно
измерим таксационен показател е най-често използвания елемент за определяне на биомасата в горските насаждения.
Таблица 1. Средни данни за количеството зеленина (kg) на 1 m3 по степени на дебелина
(по Томчук и Томчук, 1973)

От данните в таблицата се вижда, че с увеличаване на диаметъра на стъблото количеството на зеленината намалява. Авторите отбелязват, че средното
количество зеленина на 1 m3 дървесина при смърча е 59 kg, а за елата 67 kg.
При отгледни сечи (фаза осветление) на 1 m3 се падат по 221 kg зеленина 39.7%, а при прорежданията - 235 kg или 37%. Вишивцев, 1941 посочва за
еловото насаждение при средна пълнота на 1 m3 се пада по 100 kg зеленина, а
Репях и др. са установили, че на 1 m3 дървесина при смърча с d-15 cm се пада
152.5 кг зеленина, при d-32 см - 106.5 кg. Йонов, 1997 г. за нашите условия
установява, че относителният дял на дървесната зеленина в общата фитомаса
на дугласката намалява от 22.06% до 11.31% при увеличаване на стъблената
дебелина от 4 на 30 сm.
Маслата от иглолистни видове представляват бледожълти до жълто зелени,
лесноподвижни течности с боров мирис и със специфичен нюанс за всеки вид.
Сезонната динамика в съдържанието на етерично масло е посочено на табл. 2.
От данните в таблицата се вижда, че количеството му варира и е ясно изразена
Таблица 2. Сезонна динамика в съдържанието на етерично масло на някои иглолистни
видове
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тенденция за есенно – зимен максимум. Според Томчук и Томчук,1973 етеричните масла се образуват в листата, използват частично при цъфтежа и плодоношението и се връщат обратно към листата в края на сезона, подпомагайки
растенията при неблагоприятните условия през студения период, предпазват
ги от болести и вредители и от изгризване от животните.
От таблицата се вижда, че маслата на видовете от род Pinus са със есеннозимен максимум, а маслото от хвойновата зеленина е в най-голямо количество
в края на лятото и есента. Шишарките, (галбули, плодове) са с най-високо съдържание към края на есента и началото на зимата, през периода на масово
зреене. Това е и най-подходящото време за събирането им като суровина за
медицински и други цели.
Физико-химичната характеристика на маслата от изследваните видове е
посочена в Таблица 3. От таблицата се вижда, че маслата имат характеристики,
близки до отрасловите нормали за съответните видове. Плътността при 20 оС
при отделните видове варира в тесни граници и досига най-високи стойности
при бялата ела - до 0.8775. Рефракционното число при 20 оС при видовете от
р. Pinus са с близки показатели, а това от иглолистата на хвойната се движи в
по-широки граници. Всички изследвани масла имат отрицателна поляризация
с тръба 100 mm, изключение прави само маслото от хвойнова зеленина, при
което е положителна. Съдържанието на борнилацетат е с близки показатели
при маслата на видовет от р. Pinus, a тези, добити от хвойнова суровина са с
по-ниски показатели.
Основните компоненти в състава на маслата са терпеновите въглеводороди - α и β пинен, камфен и др. (табл. 4). Високо съдържание на α-пинен е
установено при маслата от черния бор – 69.55%, белия бор – 41.20%. Със
Таблица 3. Физико-химична характеристика на етерични масла от иглолистни видове
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сравнително ниско съдържание на α-пинен е маслото, добито от иглиците на
смърча – 6.98%. В маслото от бяла ела е установено най-високо съдържание на
β пинен – 24.34 %. От проучваните видове с най-ниско съдържание на β пинен
е маслото от смърча – 3.52%.
Доминираща група в маслата при обикновената хвойна са монотерпените
α-пинен и β пинен. Съдържанието на α-пинен в маслото от шишарките на синята хвойна е 60.82%, а от зеленината – 25.12%, а β пинена е 13.57% в шишарките
и 27.46% в зеленината. С ниски показатели на борнилацетат са маслата, добити
от хвойнова суровина.
Таблица 4. Компоненти от химичния състав на етерични масла от иглолистни видове

α
β
β
α

Фигура 1. Газова хроматограма на игличките на Abies alba Mill.
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Фигура 2. Газова хроматограма на маслото от шишарките на Juniperus communis L.

ИЗВОДИ
Комплексното усвояване на горскорастителните ресурси изисква включване на преработката на оставащата след дърводобива дървесна зеленина за
производството на етерични масла и др. При изучаване на сезоннaта динамика
на етеричното масло се установи, че то намалява през вегетационния период
и се увеличава през есенно зимния. Най-подходящото време за събиране на
шишарките (галбули,плодове) на обикновената хвойна за медицински и други
цели е края на есента и началото на зимата. Изследванията показват, че маслата, добити от дървесната зеленина на проучваните иглолистни дъвесни видове
имат характеристики, отговарящи на отрасловите нормали в страната.
От направената характеристика на маслата от някои иглолистни видове се
прави извода, че те са ценна суровина и оползотворяването им ще допринесе
за повишаване на ефективността на горскостопанската дейност.
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ESSENTIAL OILS FROM CONIFEROUS SPECIES IN BULGARIA
Maria Stoyanova*
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Seasonal dynamics of the content of essential oil from twigs of Scots pine (Pinus sylvestris
L.), Austrian black pine (Pinus nigra Arn.), Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.), silver fir
(Abies alba Mill.), common juniper (Juniperus communis L.) is studied in this work. It was
established that the oils from the species of genus Pinus are with maximum in autumn-winter,
while the oil from juniper twigs has maximum at the end of summer and in autumn. Juniper
berries (cones, fruits) have highest content at the end of autumn and early winter. This is
the most suitable time for collecting them as raw material for medicinal and other purposes.
From the performed characteristics of oils obtained from some of the coniferous species it
could be concluded that they are valuable material and their utilization could increase the
effectiveness of forestry activity, especially in mountain regions through providing additional
jobs for local population.
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ФРАКЦИОНЕН СЪСТАВ И КАЧЕСТВО НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ
ТРЕСКИ ОТ БЯЛБОРОВА (PINUS SYLVESTRIS L.) ДЪРВЕСИНА,
ДОБИТИ С МОБИЛНИ СЕКАЧНИ МАШИНИ
Димитър Пеев*
Лесотехнически Университет, София
ВЪВЕДЕНИЕ
През последните няколко години в нашата страна, след приемането ни в ЕС
започна да се проявява засилен интерес към дървесната биомаса (Георгиев 2013).
Все повече и повече дървесните трески се използват като биогориво. Приложение са намерили в електроцентрали, централи за комбинирано производство на
електро- и топлоенергия (когенерации), в станции за биогаз, за производство на
денсифицирани биогорива като пелети и брикети (Abdallah et al., 2011).
При производството на уплътнени биогорива, получените технологични
трески преминават последваща обработка и се уплътняват. Поради последващите операции по допълнително раздробяване на продукцията и трансформирането й в дървесна каша за по-лесното уплътняване, намаляват изискванията
по отношение на фракционния състав на технологичните трески за производството на този вид горива. Пелетите и брикетите могат да се получават от растителни отпадъци от земеделската дейност, от отпадъци по време на дърводобива, от плътна и качествена дървесина, от отпадъци от дървообработващата
промишленост (Брезин и др., 2013, Тричков и Стоянов 2007, Kováč et al., 2011).
Дребноразмерната дървесина от отгледни сечи също е добър източник на
качествен материал за производството на технологични трески. Сега прилаганите технологии при отгледните сечи, които включват кастрене и разкройване
на стъблата на сортименти, не са достатъчно ефективни и разходите за добиване на дървесината са много големи, което прави цената на крайния продукт
прекалено висока. От добитите стъбла и кръгли сортименти не се получава
ценна дървесина и тя основно е предназначена за преработка или дърва за отопление, което потвърждава думите, че сега прилаганите технологии при извеждането на отгледни сечи, не са ефективни (Георгиев, 2013, Пеев, 2017).
В много страни, в т.ч. и в България тази дървесина се оползотворява чрез
насичане (раздробяване) на технологични треси. Използват се различни секачни
машини - предимно мобилни, дискови или барабанни, задвижвани от трактор или
автономен двигател с вътрешно горене. Там където суровината е близо до мястото
за преработка се използват и стационарни секачни машини с електрозадвижване.
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Разнообразието на използваните машини е много голямо както по отношение на
вида им, така също и по отношение на техните конструктивни и експлоатационни
параметри, което се отразява на качеството на получените трески.
Въз основа на изложеното по-горе бяха проведени изследвания за определяне на фракционния състав и качеството на технологичните трески, добити от
дребноразмерна дървесина от отгледни сечи, с различни секачни машини. Целта
на изследването е да се определят възможностите за по-нататъшното оползотворяване на технологичните трески съобразно техните качествени показатели.
Най-високи изисквания по отношение на размерите на треските и фракционния им състав има при производството на целулоза и при производството на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и плочи от дървесни влакна (ПДВ)
(БДС 8586:1989, БДС 8587:1976). В тези направления и особено в процеса на
производство на целулоза и хартия има множество проведени изследвания за
подобряване на качеството на технологичните трески (Abdallah et al., 2011,
Hellström et al., 2008, Kováč et al., 2011, Spinelli et al., 2015, Nati et al., 2014).
Технологичните трески се характеризират с определени дължина, ширина
и дебелина (Фиг. 1.) и според предназначението си трябва да имат определен
фракционен състав, който се изразява чрез процентното съдържание на отделните частици от общата маса на треските (БДС 8586:1989, БДС 8587:1976,
Hellström et al., 2008, Цыгарова, 2015).

Фигура 1. Параметри на технологичните трески - lт – дължина на треските; bт – ширина на треските; tт – дебелина на треските; β – ъгъл на срязване

Целулозно – хартиената индустрия има високи изисквания най-вече по
отношение на дължината на технологичните трески а също и към тяхната дебелина. При производството на биомаса треските се класифицират по най-големия размер (БДС 8586:1989, БДС 8587:1976).
При производството на целулоза, качеството и размерите на технологичните трески оказват голямо влияние върху химическите и механичните ѝ
свойства, а също и върху добива ѝ. Течността за варене на треските прониква
по дължина на дървесните влакна. От страничните повърхности, треските се
напояват много по-бавно. Ето защо, за еднакво импрегниране на треските във
133

всички посоки, тяхната дължина трябва да бъде няколко пъти по-голяма от колкото дебелината им (Вальщиков, 1970).
Провеждани са лабораторни изследвания, за да се определи как се отразяват параметрите на различните секачни машини върху фракционния състав на
треските, в т.ч. промяна в ъгъла на заточване на ножовете, промяна на задния
ъгъл и ъгъла на рязане (Abdallah et al., 2011, Hellström et al., 2008).
Освен параметрите на машините, влияние върху дължината на треските
оказват и размерите на материалите, които се раздробяват. По данни на Георгиев (1986), увеличаването на дължината на материалите и техния диаметър се
отразява положително на фракционния състав на треските, като се увеличава
процента на нормалната фракция за сметка на останалите. Треските с прекалено голяма дължина от разчетната спрямо стандартите за производство на целулоза и ПДЧ и ПДВ, намаляват с увеличаване на дължината на материалите.
Изследвания са правени и за влиянието на влажността на дървесината
върху фракционния състав на треските. При проведените изследвания става
ясно, че при раздробяването на суха дървесина се получават по-дебели трески.
Колкото по-високо е съдържанието н влага, толкова по-тънки са треските и пошироки (Abdallah et al., 2011, Merwe еt al., 2016).
Освен размерите и влажността на раздробяваните материали, влияние
върху дължината на треските оказва и дървесният вид (Nati and Spinelli, 2010,
Глушков и др., 2015). Според авторите при раздробяване на твърда дървесина
се получават по-къси трески Те са изследвали влиянието на различни машини върху фракционния състав на треските, като използваните секачни машини
са с мощност над 80 kW. Сравняването на отделните машини в този случай
е трудно поради различията в дървесния вид и броя на пробите за отделните
машини (Spinelli еt al., 2005).
Целта на настоящата работа е да се определи фракционния състав на технологични трески, получени при раздробяване на бялборова дървесина от ранни отгледни сечи, с различни секачни машини, които се използват у нас. Насичането на дървесината е извършено с мобилни секачни машини с различна
мощност на задвижващия механизъм – автономен двигател или трактор, която
се изменя в интервала от 20 до 70 kW.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За определяне на фракционния състав и качеството на технологичните
трески от дребноразмерна дървесина, както и влиянието, което оказват диаметърът и дължината на насичаните материали върху фракционния състав на
треските, бяха проведени опити по насичане на дървесина добита при провеждане на отгледни сечи в култури от бял бор (Pinus sylvestris). Общо изследваните машини се намират на пет различни обекта в страната. Беше изследвано
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влиянието на диаметъра на дебелия край и дължината на материалите върху
фракционния състав на треските. С цел сравнимост между отделните експерименти, бяха раздробявани материали с еднакви размери (дължини и диаметри)
и беше използвана свежа, прясно отсечена дървесина. Размерите на групите
материали са дължини от 1.3 и 5 m и диаметър за всяка една от дължините 6,
10 и 14 cm. При избора на секачни машини едно от условията беше те да могат
да произвеждат технологични трески с дължина 20 mm, като по този начин се
задоволяват нуждите на производството както на целулоза така и на плочи от
дървесни частици и плочи от дървесни влакна.
Таблица 1. Обектите и вида на машините при провежданото изследване

*Секачни машини без възможност за промяна на височината на ножовете

Вземането на проби от терена при провеждането на експериментите, както
и вземането на лабораторни проби беше проведено по стандартите за производство на целулоза и производство на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна. Използвани бяха съответно стандартите: БДС 8586:1989 – „Трески
дървесни за производство на целулоза” и БДС 8587:1976 – „Трески технологични
за производство на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна”.
При вземането на проба от терена според използваните стандарти от десет
различни места, разположени симетрично по насипната повърхност на материала, на дълбочина от 0.4 до 1.0 m се вземат от всяко място, не по-малко от 1.0
kg трески. Вземани са общо по 9 проби от всеки един от обектите, колкото е и
броят на раздробяваните групи материали.
Пробите се пренасят в лаборатория и се съхраняват в продължение на една
седмица във вентилирано помещение, докато може да се извърши фракционирането. Известното просъхване на пробите ще позволи по-лесното фракциониране и ще предотврати слепването на ситните трески (Nati and Spinelli, 2010).
След като са взети проби от теренните експерименти, биват обработени в
лабораторни условия. Вземането на средна лабораторна проба се извършва по метода на диагоналите. За всяка от взетите проби се определя съдържанието на кора
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и чепове с помощта на електронна везна с точност 0.1 g. Също така се определя
фракционния състав на треските за производството на целулоза, както и за производството на плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна, където
са необходими ситов анализатор, три броя сита с различни размери на отворите
според използвания стандарт, също и електронна везна с точност до 0.1 g.
Всяка от взетите лабораторни проби беше фракционирана посредством
ситов анализатор и определен фракционния състав на треските като процентно съотношение спрямо общото тегло на пробата без кора, като се раздели на
общо четири фракции така както са зададени в използваните стандарти (БДС
8586:1989, БДС 8587:1976).
Процентното съдържание на кора и чепове се определя по формулата:
				
X= (m1.100)
,
				
m
където:
m е масата на изпитваната проба в kg;
m1 – масата на отбраните кора и чепове, kg.
Процентното съдържание на всяка фракция се определя по формулата:
				
X= (m1.100)
,
				
m
където:
m е масата на изпитваната проба в kg;
m1 – масата на всяка една от фракциите трески, kg.
РЕЗУЛТАТИ
Обект № 1
По отношение на стандартите за целулоза и ПДЧ и ПДВ в обект № 1 (фиг.
2 и 4) се вижда, че с увеличаване на дължината на материалите едрата фракция
намалява, поради това, че броят на сортиментите/частите в единица обем е помалък, което се потвърждава и от литературата. При диаметър на материалите
14 cm и дължина 5 m се наблюдава намаляване на нормалната фракция което
се дължи на по-малката мощност на машината и наличието на стрес контрол,
който за предпазване на двигателя от претоварване прекъсва подаването на материалите. Честите включвания влияят негативно на фракционния състав на
треските, тъй като се нарушава процеса на рязане което води до увеличаване
процента на ситната фракция и на стърготините. Най-голям относителен дял
на треските от нормалната фракция и при двата стандарта се получава при раз136

дробяване на материали с дължина 3 m и диаметър 10 cm (фиг 2, 3, 4 и 5), което
е оптимално за тази секачна машина (Schliesing MX 200).

Фигура 2. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 1

Фигура 3. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 1
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Фигура 4. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 1

Фигура 5. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 1
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Обект № 2

Фигура 6. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 2

Фигура 7. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 2
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Фигура 8. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 2

Фигура 9. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 2

В обект № 2 при определяне на фракционния състав на треските за производство на целулоза се вижда (фиг. 6 и 7), че с увеличаване на дължината
и диаметъра на материалите, процента на едрата фракция намалява. Поради
наличието на автоматичен стрес контрол на машината и честото му активиране и прекъсване на процеса на рязане се влошава качеството на треските. По
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отношение на диаметъра на насичаните материали се вижда, че при диаметър
10 cm, процента на нормалната фракция е най-голям за сметка на останалите
фракции. Подобна зависимост в този обект се наблюдава (фиг. 8 и 9) и при определяне на фракционния състав на треските за производство на ПДЧ И ПДВ.
Както по отношение на дължината на материалите така и техния диаметър се
вижда увеличение на нормалната фракция при материали с дължина 3 m и диаметър 10 cm, което е оптималният размер на материалите за тази секачна машина (Vermeer BC1000 XL).
Обект № 3

Фигура 10. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 3

В обект № 3 и при двата използвани стандарта се наблюдава (фиг. 10, 11,
12 и 13) липса на едра фракция или ако има, тя е под 1%. Това се дължи на наличието на сито в секачната машина, което има за цел да подобри фракционния
състав на получените трески. При стандарта за целулоза се наблюдава (фиг.
10 и 11) увеличаване на процента на нормалната фракция с увеличаване на
дължината и диаметъра на материалите. При ситната фракция и стърготините
с увеличаване дължината на материалите се намалява процентното им участие. Това се дължи на постоянната работа на задвижването, без прекъсване на
подаването, тъй като възможностите за претоварване на електродвигателя са
по-големи в сравнение с двигателите с вътрешно горене, с които се задвижват
останалите секачни машини. Това от своя страна дава основание да се направи
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извода, че секачната машина Heizohack HM 6 – 300 EM работи оптимално и
при най-едрите материали - с дължина 5 m и диаметър 14 cm.

Фигура 11. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 3

Фигура 12. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 3
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Фигура 13. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 3

Обект № 4

Фигура 14. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 4
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Фигура 15. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 4

Фигура 16. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 4
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Фигура 17. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 4

Проведените експерименти в обект № 4 са със секачната машина Bruks
850 M, която се задвижва с трактор с мощност на двигателя 70 kW. От фиг. 14
и 16 се вижда за пореден път, че и за двата стандарта с увеличаване на дължината на насичаните материали, количеството на едрата фракция намалява. Нормалната фракция се увеличава за сметка на останалите три фракции,
като стърготини почти липсват. По отношение на диаметъра на материалите
(фиг. 17) при стандарта за ПДЧ и ПДВ се наблюдава по-голям процент на
едрата фракция и известно намаляване на нормалната фракция с увеличаване на диаметъра на материалите. Това се дължи на обстоятелството, че тези
дървени материали бяха добити от периферията на насаждението – от дървета с по-широки корони и по-дебели клони (по-голям брой чепове), което
се отрази негативно на фракционния състав. Както и в предния обект, така и
в този, косвено може да се каже, че оптимумът на раздробяваните материали
е при дължина 5 m и диаметър 14 cm. Използваната машина не е снабдена
с автоматично спиране на подаването на материалите при претоварване на
двигателя, но такова не се и налагаше по време на експеримента поради поголямата мощност. Фракционираните проби от този обект напълно покриват
изискванията на стандартите за технологични трески за целулоза и за ПДЧ
и ПДВ.
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Обект № 5

Фигура 18. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 5

Фигура 19. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8586:1989 и добити в обект № 5
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Фигура 20. Фракционен състав на треските по дължина на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 5

Фигура 21. Фракционен състав на треските по диаметър на материалите, изпитани по
БДС 8587:1976 и добити в обект № 5

В обект № 5 по стандарта за целулоза, нормалната фракция на технологичните трески намалява с увеличаване дължината на материалите, което се
дължи на по-малката мощност на двигателя на машината и отсъствоето на
автоматичен стрес контрол. Спирането и възстановяването на подаването на
материалите ставаше ръчно от работника, който обслужа секачната машина.
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Честото прекъсване на подаването, както беше посочено по-горе прекъсва процеса
на рязане и влошава фракционния състав. По отношение на диаметъра на материалите се наблюдава (фиг. 19) увеличение на нормалната фракция с увеличаване на
диаметъра. Прекалено големият брой на ситните трески се дължи отново на честото прекъсване на подаването поради претоварване на задвижването с увеличаване
на размерите на материалите. Фракционният състав на технологичните трески от
този обект не отговаря на изискванията на двата изпозвани стандарта.
Резултати от изследването на процента кора
За всеки един от обектите беше направен анализ и на количеството кора
при отделните фракции. Определено беше влиянието само на диаметъра на
материалите, тъй като дължината им не влияе върху количеството на кората.

Фигура 22. Количеството кора в треските, добити от обект № 1

Фигура 23. Количеството кора в треските, добити от обект № 2
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Фигура 24. Количеството кора в треските, добити от обект № 3

Фигура 25. Количеството кора в треските, добити от обект № 4

Фигура 26. Количеството кора в треските, добити от обект № 5
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След направения анализ се забелязва, че с увеличаване диаметъра на материалите, процента на кората в технологичните трески намалява. Потвърждават
се резултати от предишни изследвания за това, че при раздробяване на прясно
отсечени материали количеството на отделената от дървесината кора при самото насичане е значително, което облекчава очистването на треските от кора.
ОБСЪЖДАНЕ
При проведеното проучване бяха потвърдени някои резултати от използваната литература за това, че с увеличаване диаметъра и дължината на материалите се подобрява фракционния състав на технологичните трески. В използваните стандарти не се допускат прекалено дълги трески, като при стандарт
БДС 8586:1989 не се допускат по-дълги трески от 50 mm и при стандарт БДС
8587:1976 не се допускат трески с дължина над 80 mm.
При направения анализ на резултатите получени от петте обекта, на които
се използват различни по вид и мощност на задвижването секачни машини,
става ясно че само при обект № 4 получените технологични трески отговарят
на изискванията и на двата стандарта - БДС 8586:1989 и БДС 8587:1976. На
този обект насичането беше извършено със секачна машина Bruks 850 M.
На обект № 3, където насичането на материалите беше извършено със секачна машина Heizohack HM 6 – 300 EM, качеството на получените технологични трески отговаря на изискванията на БДС 8587:1976.
За останалите обекти, където бяха провеждани изследвания може да се
каже, че качеството на технологичните трески удовлетворява изискванията на
стандарта за производство на дървесни пелети БДС EN 15234-4:2012.
По отношение на мощността на задвижването на секачните машини,
предстои по-нататъшна обработка на резултатите от проведеното изследване
за определяне на производителността при насичане на дървесина от ранни отгледни сечи. От направените по-горе изводи, при анализа на резултатите от
проведения експеримент, може да се каже, че мощността на секачните машини
в обекти № № 3 и 4 (Bruks 850 M и Heizohack HM 6 – 300 EM) е достатъчна за
насичане на материали с диаметър до 14 cm и дължина 5 m.
За останалите обекти мощността на секачните машини е подходяща за
насичане на материали с диаметър до 10 cm и дължина до 3 m.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведеното изследване дава основание да се направи извода, че предназначението на технологичните трески и съответните изисквания към тях по
отношение на размерите и качеството им, определят вида и параметрите на
секачните машини, с които ще се добиват треските.
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Част от използваните у нас секачни машини не позволяват регулиране на
височината на ножовете и изменение на дължината на технологичните трески
(обекти № 2 и № 5), поради което със заточване на ножовете и намаляване на
височината им, постепенно намалява дължината на получаваните трески.
Следователно за добиване на технологични трески, които покриват изискванията на стандартите, е необходимо използването на подходящи по вид и
мощност секачни машини съобразно вида и размерите на насичаните материали и качеството на треските.
PARTICLE SIZE AND QUALITY OF WOOD CHIPS FROM SCOTS PINE (PINUS
SYLVESTRIS L.) WOOD, YIELDED WITH MOBILE CHIPPERS
Dimitar Peev*
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
In this article, was made an analysis on particle size of wood chips, to check how the different
power of the cutting machine engine affects the quality of the chips for the individual
industries. Were taken samples obtained by mobile chippers from different locations in
the country. Were used machines with different engine power in the range of 20 to 70 kW,
equipped with disc or drum chippers driven by both the own engine and the PTO on a tractor.
The wood that was used for chipping, had the same size in all the experiments. It was divided
into lengths and diameters of individual groups of materials. The experiments were conducted
with fresh, lightweight small-scale wood, grouped into nine groups of materials. The samples
taken from each group of materials were based on two standards: БДС 8586:1989 – Wood
chips for pulp production and БДС 8587:1976 – Wood chips for particleboard and fiberboard.
After the laboratory testing of the samples, their particle size was determined as a percentage
distribution and established the intended use of the particular machine.
Keywords: wood chips, particle size, chippers
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СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА НА АТЛАСКИЯ КЕДЪР
Панайот Панайотов*, Кънчо Калмуков, Тодор Петков
Лесотехнически Университет, София
ВЪВЕДЕНИЕ
В миналото представителите на род Cedrus от семейство Борови
(Pinaceae) са имали широко разпространение в терени с плиоценски глини,
доказателство за което са намерените в Софийското поле остатъци от един
вид близък до съвременния ливански кедър. Днес представителите на род
Cedrus имат ограничено разпространение и то само четири от тях: 1. Ливански кедър (Cedrus libani var. libani), 2. Турски кедър (Cedrus libani var.
stenocoma), 3. Кипърски кедър (Cedrus libani var. brevifolia) и 4. Атласки кедър (Cedrus libani var. atlantica) се срещат в Източното Средиземноморие, а
Cedrus deodara в Централна Азия и в Северозападна Америка. Дървесината
на кедъра подобно на елата не съдържа смола, но е мазна на пипане, с добре
очертано жълтокафеникаво ядро, в което се съдържат съединенията: цедрен,
цедрол, цедрилацетат и сескитерпени. Тези съединения са източник на приятен аромат, излъчващ се от прясно разрязаната дървесина. Благодарение на
тяхното наличие дървесината е резистентна на гъбни вредители, т.е. антисептична (3). У нас кедрите се интродуцират в края на 19-ти век за нуждите на
озеленяването и ботаническите градини (Варна-Евксиноград; Стара ЗагораАязмото; София- градска градина). Интересът към дървесината на кедрите
нараства през последните 30 години на миналия век. По масово е използван
за залесяване на терени в районите на Черноморското крайбрежие, Хаскова,
Кърджали, Стара Загора и Благоевград. Върху биологичните и лесовъдските
особености на кедрите проучване са правили Боян Захариев: 1965, 1983; Б.
Пеев: 1965-1969; Желяз Дончев: 1971; Димитров: 1973; К. Калмуков: 1988,
1990, 2004, 2016; Д. Коларов и Й. Кулелиев: 1989; Ц. Цанов, Я. Найденов и
К. Калмуков:1990, (1;2) Но за съжаление не са установени проучвания върху
свойствата на дървесината на кедъра, т.е. на стопанското й значение, което
даде основание да се проведе настоящото изследване.
ОБЕКТ И МЕТОДИ НА РАБОТА
За изследване на физико-механичните свойства на дървесината е взет опитен материал от 35 годишно дърво с височина на стъблато 18 m и диаметър
на гръдна височина 45 cm, от разсадника на ОСБРГДВ- Свищов в с. Вардим,
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разположен на 15 метра надморска височина- втора тераса на река Дунав. Почвата е карбонатен чернозем, дълбока, слабо запасена с усвоим азот и фосфор,
но с достатъчно количество калий. Механичният състав на почвата е основно
песъчливо-глинест и с добра порьозност и водосъдържание. Капацитетът на
активна влага в двуметровия почвен слой е над 500 mm. Средногодишната
температура на въздуха е 11.1оС, а количеството на валежите през последните
50 години са около 500 mm. Регистрираната абсолютна минимална температура на въздуха е: - 28.1оС, а абсолютната максимална температура на въздуха
е: 43.5 оС. Количеството на падналите валежи е най-високо през пролетнолетните периоди. Опитният терен е залесен през 1972 година с едроразмерни
фиданки, взети от декоративния разсадник на гр. Русе. Образците за изследване на физико-механичните свойства на дървесината са взети от секцията:
1.3- 3.0 m под формата на не окрайчени централни дъски с дебелина 60 mm
и дължина 1000 mm. След 3 години престой на закрито са обработени в заготовки, подходящи за нарязване на пробни тела. Пробните тела са нарязани с
чисти тангенциално и радиални страни с размери съгласно изискванията на
синхронизираните български стандарти. Пробните тела за определяне якостта на огъване и модулът на еластичност са с размери 20х20х300 mm, а тези
за определяне на плътността с размери 20х20х30 mm. За изпитване якостта
на огъване и модулът на еластичност са използвани 40 броя пробни тела, За
определяне плътността са използвани 46 броя пробни тела. Изчисляването на
стойностите на изпитваните показатели е извършено с уравнения: 1 и 2.

σσ=

3F max.l
2b.δ

2

F max.l3
				
σE=
4f.b.δ3

,

N/mm2,

(1)

,

N/mm2 ,

(2)

където E е модул на еластичност при огъване, N/mm2;
σ - якост на огъване, N/mm2;
Fmax - максимално натоварване, N;
		
h - дебелината на напречното сечение при огъване, mm;
		
δ - широчина на напречното сечение на огъване, mm;
		
l - дължина на междуподпорно разстояние за определяне на
		
модул на еластичност, mm;
		
f - е провисване/ деформация при максимално натоварване в mm.
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РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Получените резултати са обработени вариационно-статистически. Установено е, че средната плътност на дървесината на кедъра във въздушно сухо
състояние при влажност 7.65 % е 617 kg/m3 , а при абсолютно сухо състояние е
573 kg/m3. На основата на средните стойности е изведена графична зависимост
на якостта на огъване от модула на еластичност при огъване. Тази зависимост
е представена на фиг.1.

Фигура 1. Зависимост на якостта на огъване от модул на еластичност при огъване на
дървесина на кедър

От графиката се вижда, че зависимостта между якостта на огъване и модула
на еластичност при огъване е значителна и се описва най-близко с линейното
уравнение y=6,8745x+8,311. При Е=10 GPa, то σ=6,8745.Е+8,311=77,056 N/mm2.
С нарастване на модула, нараства съответно и якостта на огъване на изследваните опитни образци от дървесина на кедър. Тези високи стойности на изпитаните показатели се дължат на високата плътност на дървесината. По своите
механични качествени показатели дървесината на кедъра превъзхожда тези на
местните иглолистни видове: бял и чер бор, на обикновения смърч и на обикновената бяла ела.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати дават основание да се твърди, че дървесината на
атлаския кедър превъзхожда по своето качество дървесината на местните иглолистни видове бял и чер бор, смърч и ела. Като се вземе предвид, че опитното
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дърво е сравнително 2-3 пъти по-младо в сравнение с зряло-сечните наши иглолистни видове може да се изтъкне икономическата изгода от залесяването
на наши терени с този чуждоземен дървесен вид.
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PROPERTIES OF CEDRUS ATLANTICA MAN. WOOD
Panayot Panayotov*, Kuncho Kalmukov, Todor Petkov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
SUMMARY
Atlas cedar (Cedrus atlantica Man.) is a typical tree species for the region of North Africa.
Trees reach a significant height of 35-65 m. The diameter of the trunk at the chest height
ranging between 0.9-1.8 m that gives it a considerable economic interest. The wood core
could be coloured from reddish brown to dark brown. The sapwood is with light brown to
grey colour. The average density of wood is 550 kg/m3, ranging from 500 to 600 kg/m3.
This tree species was introduced in Bulgaria at the beginning of the last century in parks
and gardens. In the middle of the last century, forestlands were afforested in the regions
of Haskovo and Kardzhali, so the quality of the wood should be known in view of its use.
There is information that it is very suitable for making furniture, windows, doors and musical
instruments. The conducted studies show that, for our region, the mechanical indicators of
cedar are with better properties than those of Pinus sylvestris L.
Keywords: Cedrus atlantica, wood properties
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ИЗСЛЕДВАНЕ РАБОТАТА НА МАЛКИ СЕКАЧНИ МАШИНИ
ЗА ДОБИВ НА БИОМАСА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Сотир Глушков1*, Емилия Велизарова2, Стефан Стоянов3,
Васил Чакъров1, Ивайло Марков1, Ваня Тринговска4
Институт за гората – Българска академия на науките, София
2
Изпълнителна Агенция по Околна Среда, София
3
МИНА ЕООД”, София
4
Институт по зеленчукопроизводство „Марица”, Пловдив

1

ВЪВЕДЕНИЕ
Заявената политика на Р България в ЕС по отношение на биогоривата е
разширяване употребата на възобновяема енергия и устойчиво управление на
горите. Това налага необходимостта добивът, производството и употребата на
дървесина, предназначена за енергийни цели, да се увеличават устойчиво във
времето. Дървесният чипс (ДЧ) е гориво, предназначено за автоматизирани котли, които се използват за отопление на битови и промишлени сгради и към
които напоследък се наблюдава нарастващ интерес. Възможностите в България за добив на биомаса с мобилните секачни машини (МСМ) с малък обем на
производство са значителни, но те не са достатъчно проучени. Необходимо е да
се стимулира производство на ДЧ особено в градски условия, имайки предвид
увеличаването на годишния добив на биомаса. МСМ се оценяват във връзка
с разходите, резултатите и качеството на продукта, с цел да се подпомогнат
дребните производители. По-голямата част от материалите, които се насичат,
са тънки обли материали и клони със среден диаметър до 8 - 12 сm, за които
не може да се намери друго приложение и които засега остават неизползувани.
МСМ имат възможността да произвеждат качествен ДЧ за развиващия се пазар
на биогоривата, с което могат да допринесат и за изпълнение на поетите ангажименти на Република България към ЕС.
Подаващите механизми на котлите за отопление изискват ДЧ, отговарящ
по размери и влажност на посочените характеристики в европейския стандарт.
Съществуващите големи топлоцентрали за изгаряне на ДЧ в България са малко, но броят на малките инсталации за отопление на хотели, училища и детски
градини постоянно нараства, а тяхното снабдяването със суровина може да се
постигне с помощта на МСМ.
Въз основа на предишни наши наблюдения производителността на една
МСМ в градски условия е около 6 500 m3 обла дървесина годишно при правил156

на поддръжка на режещите ножове и при годишна заетост от 220 работни дни.
Една малка топлоцентрала за комбинирано производство на топлина и електроенергия се нуждае между 2000 и 3000 m3 ДЧ годишно. Производството на ДЧ,
отговарящ на стандарта, представлява голям интерес за индустрията, тъй като
неговата цена е значително по-ниска в сравнение с този, добиван от големите,
монтирани на камиони тежки машини с хидравлични кранове за подаване.
В България няма изследвания върху работата на МСМ. Публикуваните от
резултати от предишни наши изследвания на производителността и качеството
на ДЧ, произведен от големи и мощни барабанни секачни машини (Глушков и
др., 2015; Глушков и др., 2015; Spinelli et al., 2014), не са валидни за МСМ. В
Англия през 2005 и 2008 г. са провеждани подобни изследвания, но не са изследвани производителността на машината и качеството на ДЧ в зависимост от
размера на входния материал (Webster 2005, 2008). По същество качеството на
чипса се определя от съдържанието на влага, дървесния вид и разпределението на частиците по размер (Jirjis, 1996). Първите два параметъра не се влияят
от характеристиките на машината, докато последният може да зависи много от
конструкцията на машината и нейната настройка. Разпределението на ДЧ по
размер е следователно най-добрият индикатор по отношение качество на продукта. Размерите на ДЧ зависят и от диаметъра на изходния материал, от дървесния вид, а от тях пък зависи приложението и съхранението на ДЧ (Kalaja,
1984). По-специално, наличието на извънгабаритни частици може да направи
невъзможна употребата на материала в малки и средни топлоцентрали, които
обикновено предлагат най-добрата цена (Hakkila, 1984). Фините частици пък
се съхраняват лошо (Jirjis, 1995). Изследвани са редица навесни секачни машини към трактори, вкл. качеството на произведения от тях ДЧ съгласно изискванията на големите топлоцентрали (Spinelli et al., 2005).
Основна цел на настоящото изследване е да се определят възможностите
на МСМ за производството на енергиен ДЧ, отговарящ на стандарта CEN /
TC335. В тази връзка основните задачи на изследването са: определяне потенциалния добив на биомаса за енергийни цели на територията на гр. София; установяване годността на машините по отношение качеството на произведения
ДЧ; сравняване на производителността на отделните МСМ в зависимост от
диаметъра на облите материали.
ОБЕКТИ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Опитите са проведени в Борисовата градина и в Дендропарка на Институт
за гората - гр. София, както и в в лесопарка „Лаута”- гр. Пловдив. В Топлоцентралата, работеща на биомаса в гр. Ихтиман е изследвана производителността
на винтово-конусна секачна машина, която е с електрозадвижване. Изследвана
е дървесина както на широколистни, така и на иглолистни дървесни видове:
157

ясен, явор, липа, джанка, бреза, дъб, топола, върба, платан, туя, бял бор и др. За
да бъдат изследванията сравними, материалът, предназначен за насичане, е бил
с приблизително еднакъв диаметър и влажност. Изследваните МСМ са в добро
работно състояние, със заточени или нови режещи ножове, настроени за добив
на среден по размер ДЧ.
Изследвана е работата на следните четири дискови мобилни МСМ:
Schliesing 200MX, Vermeer BC 600XL, Först TR8 и Bystroň Barakuda15 – в София и Jensen A425 - в Пловдив. За сравнение с дисковите МСМ са изпитани и
барабанна МСМ Vermeer BC1000XL, работеща в гр. София и винтово-конусна
Bystroň Barakuda 15, работеща в гр. Ихтиман.
Техническите характеристики на машините са представени в Таблица 1.
Таблица 1. Технически характеристики на машините

Производителността на четирите машини е определена с лабораторни и
производствени изпитания. Изпитанията са проведени по следната методика.
Предварително са подготвени по 3 бр. окастрени обли сортимента от широколистни дървесни видове, с дължина 1 m и със средни диаметри: 2.5, 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 13.0 и 15.0 сm. Насичането на сортиментите е
е отчетено с хронометър. Отчетен е обемът на насечения материал от трите
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сортимента и времето му за насичане и е определена съответната производителност на машината.
Взети са проби от няколко различни точки на купчината с ДЧ, които са
запечатани в найлонови пликове, с цел предотвратяване загубата на влага. В
лабораторни условия пробите са претегляни на електронна везна, изсушени са
в сушилня при температура 105 º С ±3º С до достигане на постоянно тегло.
Фракционният състав е определен посредством „люлеещ” се ситов класификатор с диаметър на отворите на ситата: 100/85/63/45/16 и 3.15 mm, както е
предвидено в стандарта CEN/TC 335 (2005).
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Оценка на ресурсите на територията на гр. София
По данни на Столична община основните източници за добиване на биомаса за енергийни цели са разпределени в три групи, както следва:
- І група – Общински горски фонд, стопанисван от ОП „Управление на
общински земи и гори“
- ІІ група – Паркове и лесопаркове, стопанисвани от ОП „Паркове и градски градини“, към които се отнасят „Борисова градина“, „Западен парк“ и „Северен Парк“
- ІІІ група – Дървета, радтящи на територията на детски градини, учебни
и здравни заведения, улични и алейни дървета, които се водят на отчет към
Управление „Зелени системи“.
Добив на биомаса от лесопаркове и паркове
Сухата и паднала маса и стоящите опасни дървета в лесопарковете на Столична община са основен източник на биомаса от градска среда. В Таблица 2
са представени данни за плановото ползване, общия запас, сухата и паднала
маса в трите големи лесопарка на София. Масата на стоящите опасни дървета
и сухата и паднала маса в трите лесопарка възлизат на 17 777 m3. Подходяща
суровина за производството на ДЧ са също и редовно добиваните дребна и
средна строителна дървесина и дървата за горене. Изчислено е, че възможната
за ползване биомаса за добив на ДЧ от лесопарковете на Столична община варира от 1430 до 3500 t годишно.
Добивът на биомаса, получена при кастренето на клони и отсичането на
улични дървета и дървета в дворове на училища, детски и социални заведения
е представен в Таблица 3. Технологичният отпад във вид на клони и стъбла със
среден диаметър максимум до 8 - 12 сm се насича от мобилни МСМ. Дървесината с по-голям диаметър не е подходяща за насичане. От добитите материали
при кастренето на улични дървета и такива, намиращи се в дворове на училища, детски и социални заведения и др., за енергийни цели може да се използва
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около 120 тона годишно. От тази маса едрата дървесина е около 90 t, а останалите 30 t са клони и вършина, които се насичат за производство на ДЧ.
От направения анализ на основните източници на биомаса в София (вкл.
отпадът от общинските гори) се вижда, че ползването на дървесина за енергийни цели е 6200 тона годишно с възможност да достигне около 8300 тона.
Резерви за увеличаване на това количество могат да се потърсят в използването
на категорията средна строителна дървесина, добивана от Общинския горски
фонд, която достига до 1100–1200 тона годишно.
Таблица 2. Планово ползуване, суха и паднала маса и опасни дървета в лесопарковете
Планово ползуване

Едра
строителна
дървесина
m3

Строителна дървесина
Средна
Дребна
Общо
строителнa строителна строителна
дървесина
дървесина
дървесина
m3
m3
m3
„Борисова градина“

m3

Опасни,
сухи и
паднали
дървета
m3

иглолистни

50182

5269

-

55451

5504

9676

меки
широколистни

128

1716

506

2350

1445

48

твърди
широколистни

23038

3344

836

27218

6479

6919

4515

1590

6150

806

-

750

585

49

1384

2509

-

18 229

8468

878

27 574

14516

-

4655

2118

6773

973

826

8278

2020

172

10 470

3633

308

4743

137

291

5171

5243

-

142 541

41 108

17 777

иглолистни
меки
широколистни
твърди
широколистни
иглолистни
меки
широколистни
твърди
широколистни
Общо:

„Западен парк“
45

„Северен парк“
-

Добра възможност за повишаване на количеството добита биомаса e материалното стимулиране на фирмите, извършващи изсичането на улични дървета
и др. Би могло да се организира предаване на добитата технологична дървесина
под формата на клони и стъблени секции на специално организирана площадка, където да бъде насичана с помощта МСМ. Прогнозното количеството на
тази дървесина е до 500 тона годишно. Този обем от биомаса, добиван в един
периметър от 25 – 30 кm, може да отоплява не само отделни микрорайони, но
и цели квартали. На сегашен етап Столична община преработва тази суровина
за производството на газ, която впоследствие се компостира.
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Таблица 3. Добив на биомаса в Дирекция „Зелена система“ на Столична община
Година

Отпад като трески

Технологична дървесина
(стъбла и клони)

пространствени
m3

t

плътни m3

t

2010

3578

2147

136

122

2011

4354

2612

119

107

2012

4679

2807

129

116

2013

4771

2856

141

127

2014

4818

2885

132

118

2015

4980

2982

165

148

2016

5012

3001

105

94

Средно годишно
количество

2744

119

Изследване на производителността на машините и качеството на ДЧ
Не беше установена съществена разлика в производителността на изследваните МСМ при насичането на дървесината от различни дървесни видове
(иглолисни и широколисни). Установено е, че по-едрите частици от ДЧ съответстват на по-едрата дървесина, което увеличава производителността на машината и съответно обема. Разликите в производителността между отделните
МСМ е незначителна. Средното съдържание на влага е приблизително около
52.3% (при широколистните 48.81%, а при иглолистните 56.5%). Наблюдава
се тенденцията производителността на машините да спада при увеличаване
на влажността на материалите, тъй като работата спира по-често поради задръстване на вътрешното пространство, но разликите в сравнение с подсушена
дървесина са незначителни.
Производителността на четирите МСМ в зависимост от средния диаметър
на насечените материали е определена при лабораторни условия и е изразена чрез
прави и техните уравнения, определени с математически изчисления (фиг. 1.).
Характерно е, че четирите прави, изразяващи производителността на машините, са сходящи през центъра на координатната система. Производителността на МСМ се повишава при увеличаване средния диаметър на материалите. При среден диаметър 15 сm производителността зависи от мощността
на машините. При този диаметър на облите материали най-висока производителност (3.87 m3 за час) е установена за Jensen, тъй като тя е и най-мощна (36
kW). За машината Schliesing е установена най-ниска производителност 2.25
m3, което е в съответствие с два пъти по-малката ѝ мощност (18kW).
Производителността на Jenseen не се увеличена двойно, а само със 72%, което
показва че зависимостта между диаметъра на материалите и мощността не е пра161

вопропорционална. При диаметър на материалите между 2.5 и 5 сm производителността на четирите машини е най-ниска и почти не се различава като варира в тесен
интервал между 0.53 и 0.9 m3. Производителността на останалите две МСМ Vermeer
и Först е междинна и отговаря на техните мощности (съответно 20 и 33 kW).

Фигура 1. Производителност на изследваните модели

Независимо от разликата в производителността на машините при нарастване
на средния диаметър на материалите производителността на МСМ могат да се изразят с линеен закон с уравнение: y=0.2129x – 0.0038, където у е производителността в кубични метри на час, а х е диаметърът на суровината в сантиметри (фиг. 2).

Фигура 2. Средна производителност на МСМ
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Данните от производсвените изпитания на четирите машини са представени в Таблица 4. Изпитанията са проведени при насичането на купчини, съставени от клони и стъбла от различни дървесни видове. При тези изпитания с
всяка машина са насечени материали с обем средно от около 50 пр.m3. Материалите са разделяни на тънки и средни по размер, съответно при среден диаметър 4.6 и 9.3 сm за широколистни и 10.75 и 13.5 сm. за иглолистни.
Таблица 4. Производствени изпитания на дискови МСМ, задвижване 1000 об./мин
Модел

Schliesing
200 MX
Schliesing
200 MX
Schliesing
200 MX
Schliesing
200 MX
Vermeer
BC 600XL
Vermeer
BC 600XL
Vermeer
BC 600XL
Vermeer BC
600XL

Мощност
Hp/k
W

Дървесен
вид

ПроизвоСреден
Влажност Разход на
диаметър дителност
гориво
%
l/m3
3
пр. m /ч
cm

Шум
dB

25/18

широкол.

4

0.6

41.5

2.1

95

25/18

широкол.

9

1.35

42.84

2.3

95

12

1.78

61.08

2.6

95

16

2.4

61.76

3.1

96

25/18
25/18

иглолистни
иглолистни

27/20

широкол.

5

0.83

40.04

2.2

95

27/20

широкол.

9

1.55

40.54

2.4

95

11

1.8

62.90

2.5

95

16

2.7

46.01

3.3

96

27/20
27/20

иглолистни
иглолистни

Först TR8

45/33

широкол.

5

1.4

49.01

3.3

94

Först TR8

45/33

широкол.

8

2.2

51.01

3.6

94

Först TR8

45/33

10

2.7

62.74

3.7

94

Först TR8

45/33

11

3.0

63.79

3.9

94

Jensen A425

50 /36

широкол.

4

1.2

63.11

4.0

118

Jensen A425

50 /36

широкол.

11

3.3

65.11

4.1

118

10

3.0

37.10

4.2.

118

11

3.3

59.98

4.3

118

Jensen A425

50 /36

Jensen A425

50 /36

иглолистни
иглолистни

иглолистни
иглолистни
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На Фигура 3 е представена зависимостта между мощността и часовата
производителност на изследваните машини. От графиките се вижда, че при постоянен среден диаметър на облите материали, например широколистни с Ø4.6
см (най-долната права), при повишаване мощността на машините от 18 до 36
kW производителността се увеличава от 0.69 на 1.38 m3 - увеличението е точно 100%, което одначава, че зависимостта е правопропорционална. Подобна е
зависимостта и при останалите изследвани диаметри (9.3, 10.75 и 13.5 сm). От
графиките се вижда, че те са сходящи в центъра на координатната система.
В пробите от произведения ДЧ не бяха регистрирани частици, по-дълги от
100 mm, и беше регистрирано незначително количество частици с дължина до
85-100 mm. Основната фракция е с дължина от 16 до 63 mm. Грубата фракция
с размери от 45 до 63 mm трябва да е под 1%. Финната фракция (прах) с размери под 1 mm трябва да е под 5%. След като се разделят по фракции, тяхната
тегло е измервано и е определян процентът на ракцияга от общото изсушено
тегло. Размерната характеристика на частиците е определена по изискванията
на CEN/TC 335 (табл. 5). Според тази таблица е определяно дали отделните МСМ изпълняват основните изисквания (P16 и P45) за производството на
стандартен ДЧ.

Фигура 3. Производителност на МСМ в зависимост от тяхната мощност при постоянен
среден диаметър на насечените материали
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Таблица 5. Качество на дървесния чипсо (ДЧ) според стандарта CEN/TC 335
Качество

Груба фракция

Основна фракция

Фина фракция

Съдържание , % тегло
всички

<1

> 80

<5

Спецификация дължина на частица P, mm

P16

45 < P < 85

3.15 < P < 16

P<1

P45

P > 63

3.15 < P < 45

P<1

P63

P > 100

3.15 < P < 63

P<1

Анализът на фракционния състав от пробите на отделните МСМ показва, че само барабанната машина (Vermeer BC1000XL) и дисковата машина
(Vermeer BC 600XL) изпълняват изискванията за P16 и P45, тъй като техните
основни фракции от 3.15 до 16 mm надвишават 80%, а фината фракция под 1
mm (прахът) не надвишава 5%. Наличието на груба фракция, т.е. частици, надвишаващи 63 mm не е отчетено (Табл. 6.).
Останалите три дискови МСМ не изпълняват изискванията за P16, тъй
като техните основни фракции от 3.15 до 16 mm са по-малко от 80%. Тези
машини обаче изпълняват изискванията за P45, тъй като сумарната основна
фракция от 3.15 до 45 mm надвишава 80%.
Конусно-винтовата МСМ (Bystroň Barakuda 15) не постига нужното качество на стандарта P16, понеже резултатите й (6.9 и 14.6% съответно за иглолистни и широколистни), са значително под 80%, но изпълнява стандарта
P45 (96.3 респ. 97.3%). Фината фракция е по-малко от 5% (0.2 респ. 1.4%),
съответно при насичането на иглолистни и широколистни обли материали с
диаметър над 10 сm. При насичането на тънки изрезки, добити при окрайчването на дъски, янове и талпи, машината не покрива изискванията на стандарта,
тъй като грубата фракция от 45 до 63 mm е 55.2% и над 63 mm е 10.3%, което
значително превишава изискването да не надвишават 1%. Дървесният чипс,
добит от насичането на изрезки с конусно-винтовата МСМ, не е подходящ за
подаващите устройства на водогрейните котли, тъй като рискът от задръстване
и повреди е голям.
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Таблица 6. Съдържание на влага и размер на частиците от ДЧ за различните МСМ (с Y
се отбелязва изпълнението на стандарта)
Секачна
машина
Vermeer
BC1000XL

Влажност
%
61.8
42.1
58.3

Bystroň
Barakuda15

56.6
44.1

Schliesing
200MX

63.6
43.7

Vermeer
BC 600XL

60.1

Först
TR8

58.1

Jensen
A425

49.2

45.4
53.8
47.4

Дървесен
вид

иглолистни
широкол.
иглолистни
игл. изрезки
широкол
иглолистни
широкол
иглолистни
широкол.
иглолистни
широкол
иглолистни
широкол.

Фракция
mm

Стандарт

>63

63–45

45–16

16-3.15

3.15–1

<1

P45

P16

-

-

9.1

80.8

8.9

1.2

Y

Y

-

-

8.0

82.6

8.3

1.1

Y

Y

0.4

2.8

89.4

6.9

0.3

0.2

Y

10.3

55.2

27.2

5.5

1.7

0.1

0.1

0.3

82.7

14.6

0.9

1.4

Y

-

0.5

16.9

63.4

17.9

1.3

Y

-

-

11.3

72.1

14.7

1.9

Y

-

-

8.7

83.4

6.9

1.0

Y

Y

-

-

6.8

83.3

8.0

1.9

Y

Y

-

-

22.3

73.9

3.7

0.1

Y

-

0.9
-

18.1
26.8
20.7

77.7
69.0
74.3

3.3
2.6
4.0

0.9
0.7
1.0

Y
Y
Y

ИЗВОДИ
Годишното количество на добита биомаса на тариторията на Столична община, което може да се преработи с мобилни секачни машини (МСМ), е около
6000 t.
При производството на чипс производителността е правопропорционална
на мощността на машината и на диаметъра на материалите.
Само МСМ Vermeer 1000XL и Vermeer BC 600XL постигат качество на
чипса P16 и P45 по стандарта. Останалите машини произвеждат чипс с поголямо разсейване на размерите. Конусно-винтовата МСМ Bystroň Barakuda
15 не постига стандарт P16, но постига P45 при насичането на обли материали
(иглолистни или широколистни, с диаметър над 10 сm). Тя обаче не постига
това качество при насичане на изрезки, поради което полученият чипс не е
подходящ за водогрейните котли, тъй като рискът от задръстване и повреда на
подаващите устройства е голям.
Производството на стандартен дървесен чипс изисква минимален диаметър на подавания материал – диаметър на тънкия край минимум 2.5 сm.
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CHIPPING OF BIOMASS FROM URBAN AREAS
WITH SMALL WOOD CHIPPERS
Sotir Glushkov1*, Emilia Velizarova2, Stefan Stoyanov3, Vassil Chakarov1,
Ivailo Markoff1, Vanya Tringovska4
1

Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
2
Executive Environment Agency, Sofia, Bulgaria
3
„MINA“Ltd., Bulgaria
4
Maritsa Vegetable Crops Research Institute, Plovdiv, Bulgaria
SUMMARY

Much of the small wood chippers available on the Bulgarian market produce biofuel from
woodworking or logging waste that meets the requirements of the European CEN/TS 335
standard. For the present study, four wood chippers most commonly used in Bulgaria for
small amounts of energy chips have been selected. The fractional composition of the wood
particles and the moisture content of the chips have been investigated. Methods consistent
with the relevant European methodology have been used. The chippers performance and
the conformity of the produced chips to the European standards have been determined. The
operator safety conditions have been assessed, taking into account noise and ergonomics. The
factors determining productivity of chipping and quality of the chips have been determined
– the diameter and the density of the materials.
Keywords: urban parks, biomass, choppers, chips, standard
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SOIL EROSION IN MOUNTAIN REGIONS OF BULGARIA:
PERMANENT FIELD RESEARCHES AND RISK ASSESSMENT
Ivan Ts. Marinov*
Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
INTRODUCTION
Soil erosion is the main degradation process at agricultural and forestland in Bulgaria.
The soil erosion in our country has been determined as an important problem at
the end of the 18th century when the initial attempts to control it have been made
mainly by afforestation around settlements. The beginning of the organized erosion control in the forestlands was set in 1905 when the first Bureau of torrent
stabilisation and afforestation was established in the town of Kazanluk. Very good
results have been achieved in the erosion control activities. Examples exist of very
successfully performed complex activities for controlling of torrent watersheds, as
well as unique decisions for stabilizing of torrent beds and landslides (Panov 2000,
Zuckov 2005). Soil erosion state in our country and the conducted researches are
analyzed and presented by Rousseva et al. (2006) and Rousseva, Marinov (2018).
The average annual soil losses at end of 70th of the last century have been estimated at 136,000,000 t (according to the National Long-term Erosion Control
Programme - Biolchev et al. 1977). Around 68% of the soil losses were formed on
the croplands, which represent 34.6% of the agricultural lands of Bulgaria at this
period. Nowadays the soil erosion is the main degradation process at agricultural
and forestlands in Bulgaria. At the beginning of present century it was assessed,
that for 30% of the territory of Bulgaria, the potential erosion risk exceeds 40 t ha-1
yr-1 and around 62% of the entire area, the risk is higher than 10 t ha-1 yr-1 (Rousseva et al. 2003). The estimated “actual” average annual soil loss rates vary from
0.14 t ha-1 yr-1 on forest lands to 2.7 t ha-1 yr-1 on pastureland and from 4.8 t ha-1 yr-1
on cropland to 12.7 t ha-1 yr-1 on vineyards, and orchards, resulting in the net average annual soil loss volume, estimated of 32 000 000 t (290 m3 km-2 yr-1), as over
2/3 of which originates from cropland (Lazarov et al. 2002, Rousseva et al. 2003).
The last study shows that the territory of Bulgaria represents 2.5% of the EU 27
countries area and contributes whit 3.8% of the total soil erosion losses, estimated
for that countries (Rousseva 2012).
In many forestlands regions in Bulgaria, erosion processes have decreased water
retention and soil protection capacity of forest vegetation, and the soils have become heavily eroded. The largest areas affected by erosion are located in Regional
Forestry Boards in Blagoevgrad, Kardzhali, Kyustendil, Sofia and Smolyan – be169

ing in total between 30,000 and 60,000 ha (Marinov, Bardarov 2005). The Regional Forestry Boards Blagoevgrad, Kardzhali, Kyustendil, Smolyan present the
highest percentage of territory affected by erosion (from 12 to 17 %). Many of the
small rivers in Bulgaria have the characteristics of torrential rivers.
By the middle of last century in our country a considerable amount of anti-erosion
work has been done on a significant part of the forest fund – about 130,000 cu. m
barrages (check dams) and 13 500 sq. m clay wattles were built, and a total of about
170,000 ha of eroded lands have been afforested (Kostov et al. 1995, Kerenski,
Marinov 1995, Zakov, Marinov 2003). The period 1952-1980 was characterised
by the greatest afforestation (486,000 ha). In this period 326, 000 cu. m barrages
and thresholds and 337, 000 sq. m clay wattles were built. Considerable erosion
control work has been done in the watersheds at over 80 dams. Corrections whit
biological (afforestation) and technical facilities of the beds of the torrential rivers
Perperek, Stryama, Dzherman and others have been successfully implemented in
this period. A significant reduction of the afforestation rates and in the building of
technical facilities was occurred after 1990. During the period 1989 to 2004 about
16,000 ha eroded lands has been afforested, 10,000 m3 barrages (check dams) and
thresholds, 12,000 m3 small stone thresholds and 7,000 m2 wattles has been constructed (NFB 2005).
At the same time with the application of the anti-erosion activities, the study starts
mainly on the efficiency of the activities carried out, on the determination of the
slope gradients of the deposited sediments, on the schemes for afforestation in
anti-erosion plantations and on the intensity of the erosion processes and determination of the measures for limiting the settlements flood risk.
Since the middle of the last century, the Forest Research Institute at the Bulgarian
Academy of Sciences has begun permanent field researches in several ecological
stations located in different regions of the country where complex studies at different forestry management are being carried out. The stations are “Vasil Serafimov”,
“Govedartsi” and “Parangalitsa” (situated in the Rila Mts.), “Balkanets”(established
in the Central Balkan range), “Devnya” (Suvorovo), “Igralishte” (the Maleshevska
Mts.), “Gabra” (Sredna gora Mts.). Investigations in the stations include: climatic
measurements, hydrological and soil investigations, biometric measurements and
other studies (health status, forest-regeneration, physiology and dendrochronology) (Raev 1994). The researches in the stations “Igralishte” and “Gabra” concern
mainly the hydrological and erosion processes.
This paper aims to present the main results from permanent field researches on erosion processes on forestlands and results of erosion risk assessment and mapping
in some mountain watershed basins of Bulgaria.
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METHODS OF RESEARCH
Briefly present some of the methods used for study and assessment of the soil erosion in the forestlands in Bulgaria:
Study of erosion factors and intensity of erosion processes
Monthly and annually dynamics of the precipitations and temperature has been
studied and data are used for complex climatic indexes. Precipitation influence on
soil erosion development is assessed with rainfall erosivity index (R factor). A map
for area distribution according to R factor values were used (Rousseva, Stefanova
2006). The soil erodibility (K) is determined by the nomogram for calculating
the K factor, adapted for the Bulgarian soils by Rousseva (2002). Soil index (Is)
for forestlands is calculated for each subsection depending on erosion degree and
erosion type, defined in forest management plans. For topography factor assessment (slopes gradient), a digital elevation model (DEM) is used, obtained from
topography maps in scale 1: 25 000. Slopes gradient is classified in four indexes.
For vegetation cover influence assessment, data was used from forest management
plans. Vegetation index 1 have plantation and forestation with density above 0.6,
these with density 0.3-0.6 - index 2, and open stands not suitable for forest area,
barrens, gullies, landslides and landslips - index 3.
For the determination of the erosion coefficient Z and the mapping of the erosion according to the intensity of the erosion processes, the method of Gavrilovic
(1972) was used.
The modified Polyakov-Kostadinov’s method, based on the parameter “pluvial-erosion
index” (Kostadinov 1990, 1993), was used to determine the amount of sediments.
Permanent field research
Study erosion in the forestlands using small watersheds and drainage plots on differently managed areas. The researches in permanent experimental stations are
presented in separate chapter below.
Erosion risk assessment in torrential river basins
Investigations in the watersheds of many torrential water courses have been carried out. The erosional state of soils was investigated and anti-erosion methods
suitable for application under our conditions were analyzed. The formation of sediments behind check dams was studied, as well as the changes in the sediment-bed
zone, the anti-erosion function of vegetation and the effects of the technical and
correction-and-stabilization activities carried out in the torrent beds (Biolchev et
al. 1975, Zakov 1988, Angelov, Marinov 1984, Zakov, Marinov 1995). Methodical
guidelines for remote investigation of soil erosion by means of aerial photographs
have been developed (Zakov 2010).
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In the recent years, methods of investigation including modeling and remote sensing using GIS have been applied. The methodology of the PHARE - MERA Project
- Bulgaria - Land Degradation Mapping (Stoev et al. 1997) for assessment of erosion risk was used (Martensson et al. 1998). The methodology is based on the
USLE used to obtain an erosion risk assessment database. The methodical approach for classifying the catchment area as a potential and actual risk of erosion
is also presented in publications of Malinov et al. 1998, Martensson et al. 2001,
Marinov et al. 2002a, 2002b, Marinov et al. 2005b, Marinov 2009a, PavlovaTraykova et al. 2017).
A complex methodology for determination of torrents, erosion risk in the forestlands, necessary of the anti-erosion facilities - check dams (barrages) and thresholds, has been developed and tested (Marinov et al. 2009, Marinov 2009a, Pavlova-Traykova et al. 2017). Assessment of the actual erosion in the forestlands and
determination of the necessary erosion control activities in the torrential watersheds, as well as the establishment of the database for them on the regional and
national level was the main goal of the methodology. It includes the determination
of: torrential watersheds, actual erosion risk for forest lands of the watersheds,
anti-erosion forestation, hydro-technical facilities and erosion coefficients. The
methodology was developed to be used for the establishing of the National Programme for protecting from erosion and flooding in the forestlands.
Permanent field erosion researches in mountain regions
Two Experimental centers for afforestation and erosion control have been set up at
the Forest Research Institute after the middle of last century – in Kardzhali (closed
in 1994) and Sandanski. The scientists of the first one have been investigated the
torrential water currents in the Eastern Rhodopes where the erosion processes were
very intensive. Four experimental stations were set up to study the erosion processes in the forestlands - “Vakarel”, “Igralishte”, “Gabra” and “Kardzhali”.
The erosion researches in mountainous permanent experimental stations in Bulgaria began in 1961 at one tributary of the Topolnitsa river – research station
Vakarel (Kerenski 1972). The main purpose of the studies was establishment of
the restrictive role of the coniferous plantations on the erosion processes at the
riverside areas.
Nowadays continuous and systematic researches on erosion processes in mountainous regions are carrying out in two experimental stations – “Igralishte” and
“Gabra”, situated at 850 – 900 m. a.s.l. (fig. 1).
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Figure 1. Location of the experimental stations Gabra and Igralishte and situation of the
small watershed basins

Experimental station “Igralishte”
The experimental station “Igralishte” is established in southwestern Bulgaria, Maleshevska Mts.
The experimental set-up concerns data collection at two scales: on small drainage
test plots and in small watersheds. Data from four small watersheds was obtained on
the basis of investigations on rainfall, water runoff and eroded soil. The watersheds
have different characteristics and at them the influence of different management systems was tested (Table 1).
At the plot level different crops and land use types, as well as sun exposure, are tested - fallow, tobacco cultivation, meadow without grazing, Oak forest with grazing,
Scots Pine plantation (table 2 and fig. 2). The small watersheds are equipped with
limnigraphs and sediment sampling systems (fig. 3, fig. 4B). There is a system for
collecting the surface water flow and the eroded soil at each drainage test plot. The
water flow is measured by a system of flow catchers and cauldrons (fig. 2). The solid
runoff (eroded soil) is determined by the weight method of an average sample taken
after every rainfall. The rainfalls are measured in open area and under the vegetation,
by means of rain gauges and ordinary devices of rainfall measurement (fig. 4 A).
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Table 1. Main characteristics of the small watersheds*
1

Characteristics

Area, km2
Length watershed, km
Erosion base, m
Average slope (%)
Slope river bed, %
Density of the river network,
km/km2
Forest cover, %
* Mandev 1995.

- oak forest,
managed through
branch-cutting, 87
% wooded, free
for grazing

0,648
1,23
175
33
13,5
5
86,9

Small watersheds
2
3
- Scots pine Scots
pine
plantations,
plantations,
planted 1970 - planted 1970 1971,
89 % 1971,
89
%
wooded, in the wooded
hydrographical
network smallscale
hydrotechnical
equipments were
built
0,135
0,075
0,41
0,44
50
75
30
33,6
12,2
15,2
9,35
88,9

9
89,3

Figure 2. Drainage plots at Igralishte experimental station

Figure 3. Systems for collecting the surface water flow and the eroded soil
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4
- oak and beech
forest managed
through branchcutting, 53 %
wooded,
free
from grazing and
the arable lands
used
for
cultivation
of
tobacco.
0,551
1,4
150
25,9
9,3
7,35
53,5

B
A
Figure 4. Measurement of rainfall by rain gauges (A) and water flow in small basins by
limnigraphs (B)
Table 2. Data on drainage plots at Igralishte experimental station
Drainage plot

Slope, %

1
2
3
4

30
30
32
32

Fallow
Meadow without grazing
Thin Oak forest with grazing, 70-80 % grass cover
Scots Pine plantation without soil preparation

1
2
3
4
5

25
25
25
32
34

Fallow
Meadow without grazing
Tobacco cultivation
Thin Oak forest with grazing, 20 % grass cover
Scots Pine plantation on terraces (0.4/0.3 m)

North facing slope

Treatment

South facing slope

Experimental station “Gabra”
The researches in coniferous forest plantations in Bulgaria have been carried out
because of their ecological importance, hydrological and soil-protecting role, in particular. The reason is that in the last 3-4 decades a large part of the forest ecosystems
at altitudes lower than 800-900 m are represented from Scots and Austrian pine plantations, which have been established for anti-erosion purpose.
The researches established in 1973 at the experimental station Gabra, Sredna Gora
Mt., are carried out on drainage plots from 50 to 270 m2 built up especially for the
purpose (table 3). The station is situated on south-facing slope with inclination of
29%. The purpose of the investigations in Gabra Station is to determine the dynamics of the precipitations, the interception, the surface runoff, and the soil losses. Different trial variants were applied - pure and mixed plantations (Scots pine (Pinus
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sylvestris L.), Austrian black pine (Pinus nigra Arn.), Norway spruce (Picea abies
(L.) Karst), birch (Betula sp.), grass and fallow lands were left as reference plots
(table 3 and fig. 5).
The surface runoff was measured after each rainfall, and was determined by volumetric method. The soil losses were determined by taking an average sample. The
rainfalls in the open (overall rainfalls) and under the canopy (stand through fall) were
measured by means of pluviometers (rain gauges) and pluviographs (rain-graphs).
The interception was determined as the difference between the overall rainfalls and
the stand through fall, without taking into consideration the amount of water running
down the tree stems.

Figure 5. Drainage plots in station Gabra
Table 3. Main characteristics of the drainage plots
№ of the
plots
2, 10
6, 26
8
14а, 18a
20
4
12а
13
17
3, 19
24, 25
15

Type of the lands and year of planting and
establishing

Austrian pine, 1973
Scots pine, 1973
Austrian pine, 1981
Scots pine, birch, 1977
Scots pine, Austrian pine, 1981
Norway spruce, Scots pine, Birch, Austrian
pine, 1981
Birch, Scots pine, Pinus strobus, Norway
spruce, Pseudotsuga douglasii, 1981
Pinus strobus , Norway spruce, 1985
Scots pine, Pinus strobus, Norway spruce, 1985
Fallow lands, 1985, (3 - after 1996 – 95 m2)
Fallow lands, 1986
Grass land

Age in 2014

Area****, m2

41
41
33
37
33
33

270
270
150
150
150
150

33

150

29
29

150
150
150
50
150

**** To 1996 the plots 2, 6, 10, 26 are 127 m2, 148 m2,150 m2 and 150 m2 respectively.
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THE MAIN RESULTS
OF PERMANENT FIELD EROSION RESEARCHES
The main achievements of the study on erosion processes in Gabra and Igralishte
stations concern the assessment of the various factors on the quantity of the water
runoff and eroded soil and on the water regulating role as well the influence of different type of vegetation for restriction of the erosion. In this paper we present only
part of the results of the researches carried out more than 40 years.
Igralishte station*
Water runoff coefficient in two small watersheds with 89% woodiness (Scots pine
and Austrian pine) is low during the whole period after the afforestation. Correlation
has been determined between the water discharge and the annual precipitation in
both watersheds. Carrying out of thinning with intensity of 30 % does not decrease
the good hydrologic functions of the 23 – 25 years old coniferous plantations and
does not cause development of erosion processes. It is established that the average
annual intensity of sheet erosion in differently managed small watersheds varies
from 0 to 1 cm.
On the southern slopes in the station mean annual coefficients of the water runoff and
the turbidity of the runoff are the biggest for tobacco plots and oak forests. The average annual water runoff from tobacco crops is 379 m3/ha and the eroded soil - 54 t/
ha. The average annual water runoff from thin oak forests is 128 m3/ha and from pine
afforested area – 21 m3/ha. The eroded soil is respectively 1.5 and 0,7 t/ha.
The average annual amount of total sediment transport in small basin (No 4) was
361 m3. km-2.y-1 for the whole investigated period (1971 – 1993), where the percentage ration of bedload and suspended sediment where 80 % to 20 %.
The long-term course of runoff from the small watersheds (4 and 1 – tabl. 1) studied
follows the trends of the annual precipitation/ rainfalls and is significantly affected
by intensive rainfalls. The less amount of the forest cover of the first watershed is
decisive for the intensity of the erosion processes. In both watersheds a considerable
decrease of soil erosion processes during the last 20 years has been observed due to
much less grazing and increasing the area of abandoned arable areas.
The rainfall energy E (MJ/ha), the maximum of 30-minute rainfall intensity I30
(mm/min) and the precipitation indices RW = EI30 and R2 = QI30 were estimated on
the base on long-term (12 years) permanent field erosion researches, and the influence of these characteristics of the precipitations on the water runoff and eroded soil
was investigated. The largest amounts of water runoff and eroded soil were recorded
for the fallow lands and the tobacco field. The lowest values were established for the
grass covered plots and the oak stand. Significantly higher amounts of water runoff
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and eroded soil were established for precipitations of high RW and R2 indices - about
three times as much as those of the medium ones. Positive and significant correlations between the water runoff and the eroded soil with general downward tendency
with the increase of the plant cover were established.
K factor values were higher for the soil of fallow land on southern-exposure slopes
(0.043 ±0.002) (Mg/ha)[(MJ/ha)(mm/h)]-1, because of the lower soil organic carbon
(SOC) and clay contents. The forest lands have a lower value of erodibility (average values for K-factor for watersheds 2 and 3 - 0.029±0.0020) (Mg/ha)[(MJ/ha)
(mm/h)]-1. The results of a Principal Component Analysis (PCA) showed a high
statistical correlation between soil texture (coarse sand clay fractions), and soil
erodibility values. An increase in the soil organic matter content favors the aggregate stability and leads to lower values of the K factor.
Gabra station**
The erosion rainfalls (runoff causing) for the studied region are with average intensity of 21.4 mm/h and average amount of 18.6 mm. R-factor determined from erosion
rainfalls (q ≥ 9.5 mm and Iaver ≥0.180 mm/min) is 534.8 MJmm/ha h.
The established relationship between erosivity index and amount of the single storm
(rainfall with amount ≥ 9.5 mm and intensive nucleus), allows determination of the
R-factor for the studied region. It was found that the maximum values of the rainfall
erosivity are in July and August when the risk of erosion is increasing.
The water-regulating and anti-erosion effects of the coniferous forest plantations and
grass lands became stronger after the third or the fourth year since their establishment and cessation of pasture. The runoff is usually less than 1.0% of precipitations
fallen, and the amount of eroded soil is considerably below the standard of tolerable
soil loss. For the fallow lands the amount of tolerable soil loss is exceeded by approximately 5 times.
It was established that soil with grass cover are moderate susceptible to soil erosion,
that maintaining as fallow land are moderate to severe, whereas soil with coniferous
plantations are severe susceptible to soil erosion. The values for K factor vary from
0.029 to 0.047 t ha h/(ha MJ mm).

*Mandev (1984, 1995, 1996), Marinov at al. (2001), Marinov (2009a,b, 2011), Velizarova et
al. (2010), Marinov, Stankova (2016.)
** Angelov 1986, Marinov (1991, 1995, 2004, 2006, 2009a), Velizarova, Marinov (2006)
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RESULTS OF THE EROSION RISK ASSESSMENT
IN MOUNTAINOUS RIVER BASINS
The erosion researches in Bulgaria’s forestlands are conducted in different directions
(erosion factors, erosion risk assessment, soil erosion determination in stationary
studies, sediments, necessary anti-erosion activities, etc.), as well as in various research sites (stationary, separate small torrent watersheds and large catchments). We
present some of the researches.
Study of soil erosion and determine the necessary anti-erosion activities are conducted in significant number torrential watersheds - the catchments of Arda river,
Struma river, Maritsa river and others, dam catchments of Iskar, Topolnitsa, Studen
Kladenets and others. Considerable part of investigations, concerning sediments in
the torrents in Bulgaria is related to sediment slope behind the technical facilities
(barrages). A quantitatively dependences between sediment slope and slope of the
torrent bed in a lot of torrents were established (Biolchev et al. 1975, Zakov 1988,
Angelov, Marinov 1984, Zakov, Marinov 1995).
Studies on soil erosion in one of the largest watersheds in Bulgaria - Struma river
watershed find out development of intensive erosion processes in whole watershed
(Martensson et al. 1998, Marinov, Lubenov 2007, Rousseva et al. 2012 a, b and in
the many of the tributaries (Kerenski et al. 1968, Angelov et al. 1975, Mandev 1984,
1996, Marinov 1984, Marinov, Gruev 2002, Panov 2000, Marinov et al. 2002 a,
b, Marinov 2009a, Pavlova-Traykova et al. 2017). The removal of sediments from
tributaries in the middle stream of the Struma river was analyzed by Kenderova et
al. (2013).
The potential and actual risk of erosion for the Struma river basin and of its tributaries – Eleshnitsa river, Sedelska river, Rakovitsa river and Dzherman river has been
assessed (Martensson et al. 1998, Martensson et al. 2001, Marinov et al. 2005a,
Marinov, Lubenov 2007, Pavlova-Traykova et al. 2017, Pavlova-Traykova 2018).
Watersheds of the main Struma river tributaries of which over 50% of the area will
be in degrees ”moderate to strong” and “strong” actual risk after the middle of the
XXI century are defined (Marinov 2014).
Erosion risk assessment in Struma river basin
Distribution of the watershed area according to actual erosion risk is presented on
fig. 6 and fig. 7A. On 25 % of the watershed area there are no erosion processes or
they are very insignificant. About 44% of the total watershed area is “low to moderate” actual erosion risk and about 76 % of the area is in the three categories “low”,
“low to moderate” and “moderate” actual erosion risk. The Struma river watershed
area could be classified as territory with “low to moderate” actual erosion risk.
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Figure 6. Percentage of the watershed area according to actual erosion risk degree
0 – no risk, 1 – very low, 2 –low, 3 –low to moderate, 4 –moderate, 6 –moderate to high,
9 – high

It was established for basic tributaries of Struma river (area over 50 km2) that the
maximum area assessed as “moderate to high” and “high” actual erosion risk is
about 35 %, which have only two watersheds (Marinov 2014). The same assessment
has 20 to 30 % of the area of 13 watersheds, which is 664 km2, i.e. only 7.8 % of the
total area of Struma river basin. For the rest of the basic tributaries fewer than 20 %
are with “moderate to high” and “high” actual risk.
Distribution of the Struma Basin area according to actual soil erosion risk of all
tributaries in three categories in terms of the percentage of the ‘moderate-to-high’
and ‘high’ degrees (<20%, 20-30%, >30%) is presented in fig. 7B.
Nevertheless that the total assessment for Struma river basin is “low to moderate”
actual erosion risk degree, for the single basins it is necessary to take into account
and pay more attention to the presence of areas with “moderate”, “moderate to high”
and “high” erosion risk. In general these areas cover about 31 % of the Struma river
basin territory and more than the half of them are with “moderate to high” actual risk
and only on 1.7 % the erosion risk is “high”.
Erosion risk in some of tributaries in Struma river basin
A qualitatively evaluation of the main factors of the sheet soil erosion in some tributaries in Struma watershed basin are carried out, using a GIS approach. The areas were
mapped and classified according to the degree of potential and actual erosion risk.
Eleshnitsa River basin
An evaluation of the main factors of the sheet erosion in Eleshnitsa River basin
(356 km2) is carried out (Marinov et al. 2002a). Eleshnitsa River is one of the most
damaging torrents in the past. The actual erosion risk is minimal on the territories
covered with broad leaved, coniferous and mixed forest (about 55% of the basin
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A

B

Figure 7. Distribution of the Struma watershed area according actual erosion risk degree
(A), and actual erosion risk in the 6th and 9th degree (“moderate to high” and “high”) in %
of the tributary area (B)
1 – very low, 2 – low, 3 - low to moderate, 4 – moderate, 6 – moderate to high, 9 – high

area). Very low and low is erosion risk on nearly 20% of the total area. A moderate
to high and a high actual erosion risk there are on about 21% of the area, mainly on
the land with worsen vegetation, part of arable lands and insufficient covered with
vegetation areas. The total evaluation for the basin is “low to moderate” for actual
erosion risk of the soil, which shows the significant role of the vegetation as a limited
erosion factor and necessity of a good management (fig. 8).
Sedelska River basin
Sedelska River basin (50.2 km2) is located in the Maleshevska mountain (fig. 9). The
“actual” soil erosion risk is low on about 32 % of the total area, a “low to moderate
and moderate” - on 59 % and moderate to high on about 8 % of the area. This erosion
risk is a minimum on the territories covered by natural forest vegetation. The total
actual erosion risk of the soil for the all basin territory is evaluated as a “moderate to
low” (Marinov et al. 2002b).
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Figure 8. Complex erosion control activities are carried out in the Eleshnitsa river basin
(water-engineering facilities and afforestation)

A

B

Figure 9. The Maleshevska Mountain: Erosion processes in the Sedelska river basin (A) and
vegetation with low anti-erosion potential (B)

Rakovitsa torrent
Тhe basin of the tributary Rakovitsa (750 ha) is a representative one in the middle
part of the main stream of river Struma. It is located in the Blagoevgrad region. The
studies on soil erosion intensity in the torrent Rakovitsa (Marinov, Gruev 2002), soil
erodibility (Velizarova, Marinov 2004), as well determination of the moved out of
the watershed basin quantities of sediments (Marinov et al. 2005a) and soil erosion
risk (Marinov et al. 2005b) were carried out.
Erosion of average degree of intensity is found in Rakovitsa basin (average coefficient of erosion Zsr-0.56). Significant part of the area (26% of the total) is exposed to strong erosion processes. On 55.0ha (7.3%) severely eroded area, activities
against erosion need to be undertaken urgently (Marinov, Gruev 2002).
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The values for K-factor for investigated soils, obtained by empirical method varies
from 0.019 to 0.033 t ha h/ha MJ mm (Velizarova, Marinov 2004). These data gives the
possibility to calculate annual soil losses on USLE for differentiated soil groups.
The degree of actual soil erosion risk for the whole territory of the Rakovitsa River
basin is estimated as “low” to “moderate” (Marinov et al. 2005b) (fig. 10). It was
established that the soils with moderate erodibility predominate in the Rakovitsa
basin. The actual risk of erosion of the basin is weak and very weak which represent
correspondingly 41.6 and 33.8 % of the total area.
The average total sediment transport (suspended and bedload) using Poliakov-Kostadinov’s method (Kostadinov 1993) is 340.0 m3.km-2.y-1 and the total sediment are
2540.0 m3.y-1 (Marinov et al. 2005a).

Figure 10. Actual erosion risk in the catchment area of the river Rakovitsa

Dzherman river basin (tributaries Badinska and Bistritsa)
Badinska river is one of the most famous torrents in Bulgaria. The watershed occupies 2117 ha of the south-western slopes of the Rila Mts. and is a part of Dzherman river catchment area (left tributary of Struma river). Badinska river is the most
saturated torrent with hydro-technical facilities in the country. In the main stream
and tributaries there are 62 transversal structures - check dams (barrages), counter
check dams and thresholds and in the sediment cone - 16 groins. The total assessment for Badinska river watershed is “low to moderate” potential risk and “very low
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to low” actual erosion risk (fig. 11). About of 5% of the forestlands are with “moderate” and “moderate to high” actual risk and about 63% of this territory is in the
upper part of the watershed. A methodical approach for determination and mapping
of the territories in terms of the class of erosion risk with the use of GIS is applied.
Assessments are made according to the “Methodology for preparing the national
long term programme for protection against erosion and flooding in forestlands”
(Pavlova-Traykova et al. 2017).

Figure 11. Forestland distribution by actual erosion risk without anti-erosion afforestation

Bistritsa river is left tributary of Dzherman river. The catchment area covers 56.9
km2. The total assessment for forest territories in Bistritsa river watershed is “moderate” potential soil erosion risk and “low to moderate” actual soil erosion risk (Pavlova-Traykova 2018). About 20% of the forest territories are with “moderate” and
“moderate to strong” actual risk. This data shows high potential abilities for high
amount runoff and sediments formation in this territories and necessity of future
planning of erosion control activities.
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Varbitsa river basin
Varbitsa river (tributary of Arda river) is one of the most torrential rivers in Bulgaria.
The catchment area is 1191 km2. As a result of erosion processes and periodical torrential floods, huge territories have been damaged and big losses have been caused,
including casualties.
The basic factors, which influence on the risk of floods and soil erosion in Varbitsa
river watershed area are analysed and risky areas were determined (Lubenov et al.
2009, Lubenov, Marinov 2010). The frequency, category, intensity and range of risk
of floods in the watershed are determined. The most risky zone from a frequency
of flooding and registered damages point of view is the catchment of the tributary
Kirkovska river (fig. 12). Flood risk maps in the Varbitsa river watershed are developed and updated by MONITOR II project (MONITOR II 2012).

Figure 12. Flood and erosion risky segments in Varbitsa River basin
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INFERENCE
Permanent field researches at drainage plots level and small catchments level were
carried out to determine the intensity of the erosion in the forestlands with different
ways of managing, to determine the water-regulating and anti-erosive efficiency of
the vegetation and the effect of the erosion control measures. They have a duration
of more than 40 years and provide an opportunity for assessment the impact of major erosion factors (rain, soils, relief, vegetation) and the use of obtained results in
modeling the erosion processes.
A significant database was gathered from the studies for evaluation and mapping of the
potential and actual erosion risk in river catchments, which were made using GIS.
The data obtained from the studies on the intensity of erosion and from the mapping
of the erosion risk in mountain catchments can be used as a basis for identifying suitable anti-erosion activities to limit erosion and floods.
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SUMMARY
This paper aims at presentation of the main results from long term field researches on
erosion processes, and results of risk assessment and erosion mapping in some mountain
watershed basins of Bulgaria. Long terms and systematic researches on erosion processes
in mountainous regions have been carried out in experimental stations Gabra and Igralishte,
situated at 850-900 m a.s.l. The research in Gabra (Sredna Gora Mountain) aims to determine
the dynamics of rainfalls, surface water runoff and soil losses for plantations of Scots and
Austrian black pine, and for grass and fallow lands. The experimental station Igralishte is
established in Maleshevska mountain. Data from four small watershed basins (7.5 to 64.8 ha)
was obtained on the basis of researches on rainfall, water runoff and eroded soil. Watersheds
are with different characteristics - Oak forest managed through branch-cutting and grassland
free for grazing, Scots pine plantations, Oak and Beech forest managed through branchcutting and grassland free for grazing. The used in our country methods for erosion risk
assessment in mountain watersheds are presented as well as the results from mapping the
territories according to risk level. Data on distribution of territories with erosion risk for
Struma, Eleshnitsa, Rakovitsa, etc. rivers watersheds are given.
Keywords: erosion research, experimental station, risk assessment, mapping, Bulgaria
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INTRODUCTION
Growing space in forest plantations is an important factor, which can affect the physiological efficiency of resources uptake and its transformation to new biomass (Goldberg, 1990). The importance of resource-use efficiency in determining forest productivity is expressed in competition at both the belowground and aboveground levels
(Kelty, 1992), clearly demonstrated in monocultures (Evans, 2009). Such competitions are especially strongest in plantations with a short rotation (e.g. from poplar) because the individual trees used resources too intensely (Makeschin, 1999). Trees may
respond to the enhancement of competition for site resources by increasing uptake
rate, reducing losses or improving the efficiency of their internal morphological and
physiological apparatus to produce new biomass (Larocque, 1999). Previous studies
in poplar monocultures have shown great variability in growth responses to inter- or
intra-clonal competition (DeBell et al., 1996; Fang et al., 1999), but the morphological and physiological plasticity of the crowns is still insufficiently studied.
Crown architecture, leaf morphological and physiological acclimatization, associated with growing space, plays a crucial role in an intensive biomass production
(Wu, Stettler, 1997). Crown architecture and leaf characteristics vary widely among
poplar species and their hybrids (Benomar et al., 2011; Gielen et al., 2002), but the
variation in canopy light conditions probably can neutralize these differentiations.
The condition of photosynthetic pigment complex is widely used criteria in the ecophysiological research due to the possible use of non-destructive, fast to implement
and therefore easily replicable methods. Some of the measured parameters (e.g. total
chlorophyll content and normalized difference vegetation index) are strongly related
to net CO2-exchange and growth capacity of trees (Field et al., 1995; Nabity et al.,
2009; Novichonok et al., 2016).
The normalized difference between reflectance measured in the near-infrared and
red wavelengths is termed the normalized difference vegetation index (NDVI). This
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index has been shown, both empirically and theoretically, to be related to the fraction
of PAR absorbed by the forest canopies (Tucker, Sellers, 1986; Xiao et al., 2004) that
is, to the photosynthetic activity of vegetation canopies (Myneni et al., 1995; Myneni
et al., 1997). The NDVI is successful as a vegetation measure in that it is sufficiently
stable to permit meaningful comparisons of seasonal and inter-annual changes in
vegetation growth and activity (Huete et al., 2002).
The main objective of this study is to determine the total chlorophyll content and values of NDVI in leaves of two poplar clones, planted in three growing space schemes.
MATERIAL AND METHODS
Site description
Experimental plantation with coppiced plants of the black poplar (Populus x euroamericana) hybrids ‘Agathe’ and ‘Guardi’ was established in March 2013 on the
territory of Mikrevo nursery of Strumyani Forestry Estate in South-Western Bulgaria
(41° 37’ 59.6” N; 23° 11’ 38.2” E). The nursery is situated in the valley of Struma
river at 138 m a.s.l. The climate is transitional Mediterranean with mild, warm winter
of average minimum temperatures above 0°C and hot summer of maximum average
temperatures, measured in July and August, when they exceed 27°C. The average
amount of annual precipitation registered in the last 5 years is around 750 mm, with
maximum quantity measured in May (above 90 mm). The soil is arable Fluvisol,
of low bulk density and slight alkalinity, characterized by good water permeability
(Alexandrov et al., 2004). The plants, used in this study, come from the trial poplar
plantation, described in detail by Stankova et al. (2017).
Data collection
Both total chlorophyll content (TTC) and normalized difference vegetation index
(NDVI) were measured in June 2017 on 15 fully expanded intact leaves of 9 trees,
planted in 1.63, 2.66 and 4.34 m2 growing space (3 trees per growing space). The
instruments used were an AtLEAF+ (FT Green LLC, Wilmington, DE, USA) for
the total chlorophyll and a Plant-Pen NDVI-300 (PSI Corporation, Czech Republic)
for the leaf NDVI data collection. The measurements of TTC and NDVI with these
devices are based on the ratio of radiation absorption by the leaves at different wavelengths – one wavelength in the red region (corresponds to the spectral range with
the maximum chlorophyll activity) and another wavelength in the infrared region
(where the chlorophyll absorption is very low for the compensation of the leaf water
content and leaf thickness).
Data analysis
For both TCC and NDVI data at each growing space variant the following statistical
proceedings were conducted: 1) descriptive statistical analysis and 2) Shapiro-Wilk
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test for evaluation of the normal distribution. One Way ANOVA test followed by the
All pairwise multiple comparison procedures (Tukey test) were used for tests of significant differences between the means. All statistical calculations were performed
with MS Excel (Microsoft Corp., Redmond, WA) and with specially created visual
basic user-defined functions.
RESULTS AND DISCUSSION
Total chlorophyll content (TCC) was significantly greater in the leaves of PG than
the leaves of PA (P < 0.001). Within each clone, the extension of the growing space
did not show any significant effect on the TCC (P = 0.094 for PA and P = 0.376 for
PG) (Fig. 1).

Figure 1. Total chlorophyll content (TCC, mg cm-2) in leaves of Populus Agathe F. (PA)
(grey boxes) and Populus Guardi (PG) (white boxes). Mean values are shown with white
dots, medians – with lines, 25% and 75% quartiles – with boxes, minimum and maximum –
with whiskers. Different letters indicate that the difference of the means is significant at the
0.05 level (Tukey test).

The lack of significant differences in TCC among the variants of growing space in
both poplar clones is probably due to greater genetic dependence, than the role of
the growing space, on chlorophyll accumulation. Our data showed that the leaves of
PG have a higher genetic potential for chlorophyll synthesis, than those of PA. Obviously, at the range of growth spacing in our study, TCC is not a limiting factor for
photosynthetically light absorption.
The mean value of NDVI was significantly higher in the leaves of PG than those
of PA (P < 0.001). Remarkable dynamics at narrowing of the growth space was observed in NDVI - with the opposite trend in the two poplar clones. In the leaves of PA
this index had significantly higher values at the variant of 4.34 m2 compared to the
closer schemes (F = 11.015, P < 0.001). In the leaves of PG, the expending of growth
space was accompanied by a decrease in NDVI (P < 0.001) (Fig. 2).
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Figure 2. Normalized difference vegetation index (NDVI) in leaves of Populus Agathe F.
(PA) (grey boxes) and Populus Guardi (PG) (white boxes). Mean values are shown with
white dots, medians – with lines, 25% and 75% quartiles – with boxes, minimum and maximum – with whiskers. Different letters indicate that the difference of the means is significant
at the 0.05 level (Tukey test).

As potential photosynthetic CO2 fixation under optimal conditions is controlled by the
photosynthetic capacity of individual leaves and the spatial organizations of leaves
(Field et al., 1995), growth space is a decisive factor for leaf physiological acclimation.
Photosynthesis and growth strongly depend on the effectiveness of light absorption
as growth drives light absorption (Benomar et al., 2011). At PG the space closing, accompanied with an increase of NDVI, probably led to higher light use efficiency and
improved water balance regulation. Such improvement may give an opportunity of PG
for better acclimation under the condition of high competition. In two hybrid poplar
clones (Populus balsamifera L. × Populus trichocarpa Torr. & A. Gray and Populus
maximowiczii A. Henry × P. balsamifera) Benomar et al. (2011) have found that the
decrease in spacing from 5 m x 5 m to 1 m x 1 m leads to 30% decrease in N on area
basis, 20% increase in specific leaf area, and 40% increase in photosynthetic N-use
efficiency at the crown level. (Fenghua et al., 2016) have confirmed that leaf NDVI
has a high correlation with the canopy NDVI and multisource environmental data. According to Benomar et al. (2012) spacing affected proportions of biomass allocated to
stem, leaves, and branches, but allocation to roots did not change.
CONCLUSIONS
Our results showed that the growth space had no effect on the chlorophyll amount
in the leaves of PA and PG. At each variant, the leaves of PG had more chlorophyll
than those of PA. Greater dynamics at narrowing of the growth space was observed
in NDVI - with the opposite trend in the two poplar clones. In the leaves of PA the
maximal values of NDVI were found under conditions of the largest spacing. In the
leaves of PG the narrowing of the growth space was accompanied with an increase in
NDVI. The differences between two poplar clones in respect of this indicator raised
with the narrowing of growth space – with higher values in PG.
195

Acknowledgements: This research was supported by a grant DN 06/3 (2016-2019) from the
Bulgarian National Science Fund.

REFERENCES
Alexandrov, V., M. Schneider, E. Koleva, J.M. Moisselin. 2004. Climate variability and
change in Bulgaria during the 20th century. Theoretical and Applied Climatology,
79(3), 133-149.
Benomar, L., A. DesRochers, G.R. Larocque. 2011. Changes in specific leaf area and photosynthetic nitrogen-use efficiency associated with physiological acclimation of two
hybrid poplar clones to intraclonal competition. Canadian Journal of Forest Research,
41(7), 1465-1476.
Benomar, L., A. DesRochers, G.R. Larocque. 2012. The effects of spacing on growth, morphology and biomass production and allocation in two hybrid poplar clones growing in
the boreal region of Canada. Trees, 26(3), 939-949.
DeBell, D.S., G.W. Clendenen, C.A. Harrington, J.C. Zasada. 1996. Tree growth and stand
development in short-rotation Populus plantings: 7-year results for two clones at three
spacings. Biomass and Bioenergy, 11(4), 253-269.
Evans, J. 2009. Planted forests: uses, impacts and sustainability. CABI, Wallingford, 213 pp.
Fang, S., X. Xu, S. Lu, L. Tang. 1999. Growth dynamics and biomass production in shortrotation poplar plantations: 6-year results for three clones at four spacings. Biomass
and Bioenergy, 17(5), 415-425.
Fenghua, Y., X. Tongyu, C. Yingli, Y. Guijun, D. Wen, W. Shu. 2016. Models for estimating
the leaf NDVI of japonica rice on a canopy scale by combining canopy NDVI and multisource environmental data in Northeast China. International Journal of Agricultural
and Biological Engineering, 9(5), 132-142.
Field, C.B., J.A. Gamon, J. Peñuelas. 1995. Remote Sensing of Terrestrial Photosynthesis1.
– In: Schulze, E.-D., M.M. Caldwell (Eds.), Ecophysiology of Photosynthesis. Springer
Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 511-527.
Gielen, B., C. Calfapietra, A. Claus, M. Sabatti, R. Ceulemans. 2002. Crown Architecture of
Populus spp. Is Differentially Modified by Free-Air CO2 Enrichment (POPFACE). The
New Phytologist, 153(1), 91-99.
Goldberg, D.E. 1990. Components of resource competition in plant communities. Academic
Press, Inc., San Diego, California, pp. 27-49.
Huete, A., K. Didan, T. Miura, E.P. Rodriguez, X. Gao, L.G. Ferreira. 2002. Overview of the
radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote
Sensing of Environment, 83(1), 195-213.
Kelty, M.J. 1992. Comparative productivity of monocultures and mixed-species stands. – In: Kelty,
M.J., B.C. Larson, C.D. Oliver (Eds.), The Ecology and Silviculture of Mixed-Species Forests: A Festschrift for David M. Smith. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 125-141.
Larocque, G.R. 1999. Performance and morphological response of the hybrid poplar DN-74
(Populus deltoides x nigra) under different spacings on a 4-year rotation. Ann. For.
Sci., 56(4), 275-287.
196

Makeschin, F. 1999. Short rotation forestry in Central and Northern Europe - introduction
and conclusions. Forest Ecology and Management, 121(1/2), 1-7.
Myneni, R.B., F.G. Hall, P.J. Sellers, A.L. Marshak. 1995. The interpretation of spectral vegetation indexes. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 33(2), 481-486.
Myneni, R.B., C.D. Keeling, C.J. Tucker, G. Asrar, R.R. Nemani. 1997. Increased plant
growth in the northern high latitudes from 1981 to 1991. Nature, 386, 698.
Nabity, P.D., J.A. Zavala, E.H. DeLucia. 2009. Indirect suppression of photosynthesis on
individual leaves by arthropod herbivory. Annals of botany, 103(4), 655-663.
Novichonok, E.V., A.O. Novichonok, J.A. Kurbatova, E.F. Markovskaya. 2016. Use of the
atLEAF+ chlorophyll meter for a nondestructive estimate of chlorophyll content. Photosynthetica, 54(1), 130-137.
Stankova, T., V. Gyuleva, E. Popov, D.N. Dimitrov, E. Andonova. 2017. Stump-level allometric models for aboveground dendromass of two coppiced black poplar clones in
South-Western Bulgaria. Silva Balcanica, 18(2), 15-28.
Tucker, C.J., P.J. Sellers. 1986. Satellite remote sensing of primary production. International
Journal of Remote Sensing, 7(11), 1395-1416.
Wu, R., R.F. Stettler. 1997. Quantitative genetics of growth and development in Populus. II. The
partitioning of genotype × environment interaction in stem growth. Heredity, 78, 124.
Xiao, X., D. Hollinger, J. Aber, M. Goltz, E.A. Davidson, Q. Zhang, B. Moore. 2004. Satellite-based modeling of gross primary production in an evergreen needleleaf forest.
Remote Sensing of Environment, 89(4), 519-534.
SUMMARY
The aim of this study was to determine some physiological criteria for biomass accumulation
ability of two poplar clones. The measurements were carried out in an experimental 5-yearold poplar plantation, growing as Nelder’s wheel in Mikrevo (Strumyani-region), Southwestern Bulgaria in June 2017. The sampled trees belong to two poplar clones Populus ×
euramericana, cv. Agathe F. (PA) and Guardi (PG), and are planted at three growing spaces
– 1.63, 2.66, and 4.34 m2. Total leaf chlorophyll content was measured nondestructively by
using an AtLEAF+ device. Normalized difference vegetation index (NDVI) for leaves was
determined by a Plant-Pen NDVI-300. The results of this study indicated that the total chlorophyll content in the leaves of PG was significantly greater than in the leaves of PA at each
variant of growing space. In general, leaves of PG had significantly higher NDVI. Remarkable dynamics at narrowing of the growth space was observed in NDVI - with the opposite
trend in the two poplar clones. The highest values of NDVI for the leaves of PA were found
at the largest space. When expanding the growth space, the leaves of PG tended to decrease
this index. Such trend reflects a raised water requirement of better-illuminated leaves. Higher
total chlorophyll content and leaf NDVI could be regarded as an evidence of greater growth
potential and biomass accumulation capacity of PG compared to PA.
Keywords: growing space, NDVI, total chlorophyll, poplar clones
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INTRODUCTION
Belowground biomass in forest ecosystems is less investigated compared to aboveground biomass. The knowledge of relationships between belowground biomass and
dynamics and nutrient availability and absorption is very important for understanding forest functioning and terrestrial ecology (West et al., 2004). Root systems (fine
and coarse roots) are one of the major contributors to the total biomass of forest
ecosystems, take up water and nutrients from the soil, they store C compounds, and
they provide physical stabilization (Clark et al., 2001; Brunner and Godbold, 2007;
Malhi et al., 2011; Smyth et al., 2013).
The biomass of coarse roots in coniferous tree species significantly exceeds the same
in deciduous (Dimitrova et al., 2015). Coarse roots (> 2 mm) account for 70% of
the total belowground biomass (Cairns et al. 1997). Biomass of coarse roots in forest communities is reported in published studies and varied from 28 t/ha-1 to 227 t/
ha-1 (Mihov, 1979; Lyubenova and Bondev, 1987; Hristovski et al., 2008; Brumme
and Khanna, 2009; Vanguelova, 2010; Morison et al., 2012; Dimitrova et al., 2015).
There are most ecological studies on roots carried out in temperate ecosystems
(Leuschner and Hertel, 2003; McCormack et al., 2012, 2014), while information for
biomass distribution in natural and non-native planted forests in Bulgaria is limited
(Zhiyanski, 2003a,b; Zhiyanski et al. 2006; Zhiyanski, 2014; Dimitrova et al., 2015;
Zhiyanski 2015). Scots pine, Norway spruce, European beech and Oak are the major
tree species for the mountainous regions in Bulgaria and they have a major role in
carbon sequestration and in mitigating climatic changes at regional level (Raev et
al., 2011; Lyubenova et al., 2014; Zhiyanski, 2015). In Bulgaria, broadleaved forests
prevail with 68.9% over the conifers - 31.1% (data from Executive Forestry Agency, 2017). The most widespread tree species are Quercus sp. (32.6%) and Fagus
sp. (16.1%), followed by Pinus sylvestris (16.0%) and Pinus nigra (8.5%) (Veen
et al., 2010). In Europe, the current distribution of the Douglas-fir is the result of a
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long introduction history, which started in 1826 (Kleinschmit and Bastien, 1992). In
most European countries, the first Douglas-fir stands are characterized by excellent
growth and health conditions (Eckhart at al., 2017). The introduction of Douglas in
Bulgaria as a tree species for a forestation began in the 20th Century but it became
widespread only in the late 1950s and during the 1960s and to date the areas occupied with Douglas fir plantations reach 7372 ha (Popov, 2014; Petkova et al., 2014).
A combination of superior wood quality and high productivity has made Douglas fir
one of the premier timber trees in the world (Hermann and Lavender, 1999). Due to
its successful introduction in Bulgaria Douglas fir is one of the economically significant species for national forestry and is of a high scientific interest in terms of its
adaptive potential as well as its contribution to the main environmental processes.
Currently European beech is the main native broadleaved tree species in Bulgaria
with the highest economic and ecological importance at national scale.
The objective of present study is to investigate and compare the root biomass of two tree
species in Bulgaria - European beech (Fagus sylvatica L.) and Douglas fir (Pseudotsuga
menziezii Mirb. Franco) and aims to provide original data on root distribution and root
biomass in natural European Beech stands and non-native Douglas fir plantations.
MATERIALS AND METHODS
Site Descriptions
The study was conducted in four experimental sites – two sites present native beech
forests (Fagus sylvatica L.) and the other two sites present forest plantations formed
by introduced Douglas fir (Pseudotsuga menziezii Mirb. Franco). The beech forest
sites are situated in Central Balkan Mountains and are differentiated according to
the age class. The Douglas fir plantations are situated in Rhodope Mountains and
are differentiated according to the thinning intensity. The main characteristics of the
studied experimental sites – ES1, ES2, ES3 and ES4 are presented in Table 1.
Aboveground measurement
In each experimental site (ES1, ES2, ES3 and ES4) a model tree was determined
based on biometrical measurement and taxations of aboveground trees according to
the round sampling plots that serve as a basis for calculating biomass from sampling
area. The diameters at 1.30 m and mean height of all trees in the sampling plot were
measured and calculated to determine the mean diameter and height of the stand.
Model trees were chosen in each site, presenting classes with same basal areas of
stems at 1.3 m breast height and their diameter and heights. Their characteristics are
presented in Table 2.
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Table 1. Characteristics of the experimental sites

Table 2. Characteristics of model trees

Root sampling
The coarse root field assessments and sampling was between April to May 2015 according to Rodin method (Rodin et al., 1968). The mean nutritional area presented in
Table 1 is obtained as a ratio between area of experimental site and number of trees
in it. The estimated area does not include the whole root system of the model tree,
but the assumption that the portion of root outside the nutritional area is equal to the
portion included from the neighbor trees is taken into account, because in the belowground sphere the forest communities are at high degree dense communities (Rodin
et al., 1968). The belowground stock of plant mass for the model tree is estimated
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on the basis of mean nutritional area outlined around the mean model tree. In order
to obtain accuracy in the estimation the taken part of nutritional area was assumed
to be not less than 3 m2.
One quarter of the model tree nutritional area was separated in each experimental
site. The roots were excavated from 0-50 cm depth, five depths in the soil column:
litter, 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-50 cm. The soil from each layer was sampled
and laid on sailcloth. Throughout the process all of the collected material was separated mechanically in each layer by diameter category according their diameter class
(d): d<2 cm (small fine and small roots) 2≤ d<10 cm (medium) and d≥10 cm (coarse)
(<2; 2-5; 5-10 cm; 10-13 cm; <13 cm). Root samples were processed in laboratory
within 24 h of sampling. Root samples were washed out from the soil and then dried
at 90° С for 48 hours to obtain the absolutely dry mass. After sorting, washing and
drying, all categories of roots were weighed individually to obtain the mean biomass
of roots by diameter category, depth layer and site. The data was estimated in t ha-1
for each soil depth.
RESULTS
Root Biomass and Root Depth Distribution
In the beech site ES1 (Fagus sylvatica L.) the total root biomass up to 50 cm of soil
was 125.9 t ha-1 (Table 3). The vertical distribution of roots showed that their quantity
is highest in the upper soil layer (0-20 cm) with 75% of total root biomass and decreases in depth (30-50 cm) to about 1%. The highest root biomass (68% of total) was
determined for root fraction up to 10 cm and the 32% roots with diameter >10 cm.
Table 3. Root biomass of beech (ES1) distributed in diameter classes and soil depth
(mean values in t ha-1)

In the beech (Fagus sylvatica L.) site ES2 the total root biomass up to 50 cm of soil
was 91.00 t ha-1 (Table 4). Nearly 90% of total root biomass is in the upper soil layer
(0-20 cm) and decreases in depth (30-50 cm) to about 3%. The highest root biomass
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(73% of total) was determined for root fraction up to 10 cm and the 27% for roots
with diameter >10 cm.
In the Douglas fir (Pseudotsuga menziezii) site ES3 the total root biomass up to 50
cm of soil was 245.78 t ha-1 (Table 5). The vertical distribution of roots showed that
40% of the biomass is in the upper soil layer (0-20 cm) which increases to 60% with
soil depth (20-50 cm). The highest biomass (72%) was determined for the fraction of
roots with diameter >10 cm, and the lowest (6%) for roots with diameter of <2 cm.
Table 4. Root biomass of beech (ES2) distributed in diameter classes and soil depth
(mean values in t ha-1)

Table 5. Root biomass of Douglas fir (ES3) distributed in diameter classes and soil depth
(mean values in t ha-1)

In the Douglas fir (Pseudotsuga menziezii) site ES4 the total root biomass up to 50
cm of soil was 177.12 t ha-1 (Table 6). The vertical distribution of roots showed that
35% of the biomass is in the upper soil layer (0-20 cm) which increases to 65% with
soil depth (20-50 cm). The highest biomass (76%) was determined for the fraction of
roots with diameter >10 cm, and the lowest (5%) for roots with diameter of <2 cm.
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Table 6. Root biomass of Douglas fir (ES4) distributed in diameter classes and soil depth
(mean values in t ha-1)

The results in Figure 1 suggested that the total tree root biomass is greater in Pseudotsuga menziezii stands compared to Fagus sylvatica stands.

Figure 1. Total roots biomass in the studied tree species (mean values in t ha-1)

The results in Figure 2 suggested that the distribution of root biomass in diameter
class d ≥10 cm (coarse roots) is greatest of Pseudotsuga menziesii compared to other
diameter classes, while for Fagus sylvatica stands the highest content of root biomass is calculated in diameter class 2 ≤ d < 10 cm (medium).
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Figure 2. Distribution of roots biomass per diameter classes in the studied tree species
(mean values in t ha-1)

DISCUSSION
Comparison between the results obtained showed that the total root biomass in coniferous tree species was significantly higher than this for broadleaved (Fig.1). The coarse
root biomass also followed the same pattern which is expected the density of broadleaved forest stands was higher compared with this in coniferous stands, and because
of that the nutritional area for model broadleaved trees was lower than for coniferous
(Table 2). The fine roots biomass of broadleaves was much higher than that of the coniferous in this study as it has been reported by some other authors (Dimitrova et al.,
2015).
Comparing both species, the root system of Beech was characterized with less biomass (91.00-125.91 t ha–1) than Douglas fir (177.12-245.78 t ha–1), despite of the fact
that mean ages of both studied species was similar. These differences could be due
to the different rooting pattern and structure between the two trees species. Typically
the beech root system is very shallow, without tap root and with many coarse roots
spreading horizontally in the topsoil, near to the surface. The coniferous tree species
root system is characterized by a deep rooting of main root and coarse roots, situated
horizontally in soil depth. This is supported by the results of the vertical distribution
of root biomass in this study, which is more 75% allocated in the top soil in beech and
there were not coarse roots (>13 cm diameter) compared to vertical distribution of root
biomass with soil depth under Douglas fir trees. Despite of the fact that the initial evolution of each root system is controlled genetically, with the increasing age its architecture is increasingly determined by soil characteristics and root competition. As the
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root system provides for the interconnection between the tree and the soil, it is necessary to know how the soil can influence the root system since the root system size and
shape reflect not only in the production but also in the stability of trees and entire forest
stands. This is supported by the results of soil particle size (Table 1). Stoniness of both
soils in beech sites is relatively high, which additionally contributes to the formation of
superficial root system. The results for coarse roots stocks obtained in the present study
were compared to those from other authors for the same tree species. (Hristovski et al.,
2008, Mauer and Palátová, 2012, Dimitrova et al., 2015).
CONCLUSIONS
The main conclusions are as follows:
• Comparison of the obtained results showed that the amount of coarse roots in
conifer tree species significantly exceeds the same in deciduous, which is related to tree density and nutritive area for roots;
• Douglas fir develops deep rooting of main root and coarse roots with a high
potential to ensure the good mechanical stability of the tree as well as its resistance to sudden changes in the upper soil horizons which is determined by soil
characteristics and root competition.
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SUMMARY
Root systems (fine and coarse roots) are major contributors to the total biomass pools of
forest ecosystems and take up water and nutrients from the soil, they store C compounds,
and they provide physical stabilization. The aim of this investigation is to compare the root
biomass and root distribution in natural European Beech stand and non-native Douglas fir
plantation in Bulgaria implementing the direct method of Rodin. Root biomass is studied
by samples from 4 model trees per each of the four experimental site. Belowground coarse
biomass was estimated up to 50 cm depth, five depths in the soil column: litter, 0–10 cm,
10–20 cm, 20–30 cm, 30–50 cm in 2015. Comparison of the results showed that the biomass
of coarse roots at Pseudotsuga menziezii significantly exceeds the same at Fagus sylvatica.
It was estimated that the total belowground biomass in the ecosystem formed by Pseudotsuga
menziezii was 177.12-245.78 t ha–1, while this content in the ecosystem formed by Fagus
sylvatica was 91.00-125.91 t ha–1.
Keywords: root biomass; coarse roots; Fagus sylvatica; Pseudotsuga menziezii
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RESULTS OF SOIL MONITORING
IN THE WESTERN BALKAN MOUNTAIN
Ludmila Malinova*, Kameliya Petrova, Plamena Karmazova
University of Forestry, Sofia
INTRODUCTION
Forest ecosystems monitoring network is created for long term observation in permanent sample plots, which allow the gathering of information for evaluation of
their current status, evaluation of occurring changes, as well as modelling and prediction of soil parameters (ICP Forest Manuals 1986-2006).
The forest ecosystems monitoring network has more than 100 years of history. It begins in Sweden in 1919 (Aamlid et al., 2010). Originally, subject of observation was
only the tree growth and their health status. In the following years, the research is expands in Finland – 1921 and in Sweden -1923. Although in England рН is observed
since 1863 (ICP-Forest and ICP-IM, 2002), Sweden and Finland are the first countries that report summarized assessments of soil studies in the systematic network
of sample plots and in 1987 similar results are also published in Germany, Austria
and Norway (De Vos et al., 2010). One of the most frequently observed parameters
is the reaction of the soil solution. The acidification of the soils in Sweden has been
proven for a long time. Decrease of рН - with 0.3 to 0.9 рН units has been proven in
the period between 1927 and 1982-1984. The loss of basic cations and increase in the
quantities of the exchange Al are reported in C horizon in the soil depth (Hallbacken
et al., 1986; Erikson et al., 1992). The evaluation of the results of 338 soil samples in
Germany shows the decrease of рНKCl in most of them as the process is most noticeable in the period between 1965 – 1970 and in 1981 (Wittmann et al., 1982).
The establishment of the forest ecosystem monitoring network in Bulgaria started
relatively late – 1986 and therefore the possibilities for comparison and long-term
assessments are limited. For now, there is no current analysis of the contribution of
atmospheric deposition to soil acidification in forest areas which are remote from industrial regions. Different studies show the local impact of acidic emissions, for example the impact of the copper smelter and refinery near Pirdop city, into territories
with different tree species plantations (Prokopiev, 1959; Prokopiev, 1965; Malinova,
1998 а; Malinova, 1998 b, and others). The assessment of the heavy metal contents
in soils is focused mainly on nearby industrial sources of emissions (mainly metallurgical plants) - Kremikovtzi (Malinova, 1988; Ivanova, 1990; Doychinova, 2006),
КЦМ Plovdiv (Mircheva, 1996), KEE Pirdop (Boneva et al., 1995) and others. After
the forest ecosystem large-scale network was build and the development of 16x16
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km network in forest territories was done after 1986, the soil studies were extended
away from industrial sources regions.
The aim of the study is assessment of results for chemical status in soils in the permanent sample plots from the forest ecosystems large-scale monitoring network in
the Western Balkan.
OBJECTS AND METHODS
Forest ecosystems monitoring network in Western Balkan includes 10 sample plots
(SP). The soil of 2 of SP is Cambisols, in 3 SP is Deluvial Fluvisols, in 3 SP is Grey
Luvisols and in 2 SP is Rendzinas. The research includes the mandatory parameters
listed in the ICP Forest Manuals (ICP Forest Manuals, 1986-2006). Part of the obtained assessments, at the course of observation of soils, are evaluated and published
in a monograph (Malinova, 2006).
In the present study data is evaluated, since the last soil investigation in Western Balkan in 2017. A comparison is made between the results obtained during the first 10year period of observation - 1987 – 1997 and the last one – 2007 - 2017. The analysis
is aimed at assessing the presence of changes in soil solution reaction and the content
of heavy metals in the soil surface horizon - Mn, Zn, Cu, Pb и Cd.
The following parameters have been analyzed: pН(Н2О) - ISO 10390; pН (CaCl2) – ISO
10390; Organic carbon – using a modified version of Turin’s method (Kononova,
1963; Filcheva, Tsadilas, 2002); Total nitrogen – using Keldal’s method with Kjeltec
Auto 1030 Analyzer; heavy metals - Mn, Zn, Cu, Pb и Cd – using extraction of trace
elements with aqua regia (ISO 11466) and measurements with ААS Perkin Elmer
5000.
RESULTS AND DISCUSSIONS
The pHH2O of Cambisols varies between high and very high acidity (Table 1). In
profile № 1 which is near by Petrohan Pass, рН in depth of 40 cm is with a very
high acidity. The soil profile is in the region characterized by very high soil acidity (Malinova, 1996). In the surface soil layer, values pH = 4.0 were also measured
(Malinova, 2006).
It can be assumed that the very high acidic soil reaction in the area is a product of
natural interaction between the soil formation factors of which the most important
are acidic soil formation bedrock – granite and the impact of the climatic conditions
for the decomposition of organic matter. Typical for this area is the rapid increase
of precipitation with increasing altitude above 1000 m, where the amounts of the
precipitation are more than 1000-1100 mm. Higher amounts fall on the northern
exhibitions as the differences between the summer and winter precipitation reach up
to 20% of their annual amount.
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Table 1. Soil acidity, organic C and total N contents in soils
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Delluvial Fluvisols and Grey Luvisols have also lower рНН2О values. Surface soil
horizons are characterized by high and very high acidic soil reaction (Table 1). The
buffer against acidic deposition is realized by the litter, which is shown by rapid
decrease of the pH between it and the surface soil layer. In the soil surface horizon
these functions perform the cation exchange of protons with basic cations, and in
profile № 4 - the weathering of the secondary clay minerals and the dissolution of
the manganese oxides. An exception is the reaction in profile № 6, where the pH is
in the slightly acidic spectrum, and the buffer processes occur at the expense of the
dissolution of the primary silicates. Rendzinas are with the most favourable neutral
reaction. Their buffering is high and is due to the dissolution of CaCO3. The litter ratio org.C/N varies between low and medium, except in profile № 7 of Belogradchik
area, which is high – 40. The litter type in this stand is mull. Its high value is common
and is due to presence of fragmented and poorly decomposed organic matter. Concerning the investigated heavy metals in the surface soil layers (Table 2) with some
exceptions, rather low concentrations are found. Higher values can be found in soil
cut №1 for lead and in soil cut №2 for copper. Their values exceed the average for
Cambisols (Malinova, 2014) with 2.0 times for lead and 2.2 times for copper.
Table 2. Heavy metal contents in soil

For heavy metal behavior in the forest soils, their soil reaction is very important. It
creates conditions for increasing the amounts of uptake for the plants. This process
is proven by heavy metal contents data in the litter.
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In all investigated subjects the content of zinc, lead and cadmium is elevated to the
background level for European forests (Vanmechelen et al., 1997) and the copper
content exceeds 1.4 - 1.7 times above the toxic level in Cambisols and Delluvial
Fluvisols.
For the assessment of time-varying soil changes, the results for the active and exchangeable soil acidity in the surface soil layers were compared in two periods between 1987-1997 and 2007-2017. Only results for soils with pH < 5.5 are used, i.e.
with an initial appearance of, or already presence of an exchangeable acidity. Fig. 1
and Fig. 2 illustrate the results of the statistical evaluation, which demonstrates the
absence of significant differences in both the active and the exchange soil acidity.
It should be noted that the median divides the data set for both types of acidity in a
way that most of the pH values are shifted to the more acidic spectrum, which must
be considered in future studies.

Figure 1. pHH2O in the surface soil layers in the periods 1987 –1997 and 2007– 2017

Concentrations of the heavy metal contents – lead, copper and zinc are established
within the ranges of variation referred for the soils of European forest areas (Vanmechelen et al., 1997). According to the European Environment Agency (EEA,
2013), between 1990 and 2000, the measures taken to reduce emissions of the most
toxic elements led to their reduced contribution to atmospheric deposition for lead
by 89%. According to some authors, this change still has no positive effect. It impacts directly only the air but not the soils (Lukina et al., 2010, Helmisarari et al.,
2010, Aamlid et al., 2010, Paatero et al., 2010). Figures 3, 4 and 5 show the content
of lead, copper and zinc in the surface layer of the observed soils during the two
analyzed periods.
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Figure 2. Exchangeable acidity (pHCaCl2) in the periods 1987 –1997 and 2007– 2017
mg.kg-1
100

Content of Pb
Median; Box: 25%-75%; Whisker: Non-Outlier Range

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1987-1997 2007-2017

years

Median
25%-75%
Non-Outlier Range
Outliers
Extremes

Figure 3. Lead contents in the surface soil layers in the periods 1987 –1997 and 2007– 2017

Figure 4. Copper contents in the surface soil layers in the periods 1987 –1997 and 2007– 2017
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Figure 5. Zinc contents in the surface soil layers in the periods 1987 –1997 and 2007– 2017

No statistically significant differences in the measured values were observed for
either of these metals during the two periods. Nevertheless, for the lead and the
copper, the medians divide the aggregate data for the period 2007-2017 to higher
values compared to those between 1987-1997. Possible and most likely causes are
the absence of high amounts of heavy metal in the deposition or absence of data
from earlier periods, both on deposits and on the content of heavy metals in soils,
and others.
CONCLUSIONS
The analysis and evaluation of soil monitoring results in the Western Balkan area of
the two periods 1987-1997 and 2007-2017 established stability in soil acidity and
preservation of the buffer capacity. Throughout the observation period, the heavy
metal content is relatively constant. A more detailed study is recommended to investigate the natural or anthropogenic origins of the increased amount of heavy metals
in the litter, including above the toxic level.
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SUMMARY
The chemical composition and cation exchange properties of soils in the Western Balkan region have been monitored since 1986 in 10 sample plots. An analysis of the results in the two
periods 1987 - 1997 and 2007 - 2017 was carried out. Their assessment shows the stability of
the soil acidity, maintaining the process of exchange of basic cations as a key to neutralizing
acidic products entering the soil. In the studied 30-year period the heavy metal contents are
relatively constant. Increased heavy metal contents are found in the forest litter and the surface soil layer, including above toxic levels. A more detailed study is required to prove their
natural or anthropogenic origin.
Keywords: monitoring, heavy metals, soil, pollution, acidity

*l_malinova@ltu.bg

217

ENVIRONMENTAL MONITORING AT THE INSTITUTE FOR NUCLEAR
RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY EXPERIMENTAL BASES SITUATED IN SOFIA AND RILA MOUNTAIN
Nina Nikolova*, Dimitar Tonev, Tzvetana Nonova, Elena Geleva,
Ivanka Ravnachka, Damyan Ivanov
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
INTRODUCTION
Forests and in particular mountain ecosystems are very sensitive to different pollutants coming from long range transport. The Institute for Nuclear Research and
Nuclear Energy at the Bulgarian Academy of Sciences thanks to its Mountain station
(Basic Environmental Observatory Moussala, see figure 1) at the highest peak of the
Balkan Peninsula has a point for early warning of various pollutants transported by
air from different points of the Earth (Angelov et al., 2011).

Figure 1. Basic Environmental Observatory Moussala on the map of Europe

218

Moussala is the highest peak between the Alps and the Caucasus and the highest in
Eastern Europe. With a prominence of 2925 m, Moussala is the 7th most Mountain
peak in Europe. Moussala is the highest peak of Rila Mountain and the Balkan Peninsula. The BEO Moussala observatory is located in the Rila National Park in the
Central Rila Reserve in South-West Bulgaria, approximately 55 km South-East from
Sofia. BEO Moussala is accessible from Borovets winter resort, then 40 min by cable
car and about 3 h or more walking, depending on the season. The only transport to
the peak is a cargo lift. Because of the high elevation of the Mountain observatory,
the site can be considered to be in the free troposphere and far away from the regional contamination for most of the time.
Nowadays, especially after the Chernobyl and Fukushima disasters, long distance
registration is an important part of climate change research and is part of the Global Atmospheric Watch (GAW) program for monitoring, and since 2010, the Basic
Environmental Observatory (BEO) Moussala is included as a regional station for
Southeastern Europe.
Since the beginning of last year (2017) a National Project funded by the National
Science Fund of Republic of Bulgaria has been runned at the Institute, the purpose
of which is to monitor the impact of natural radionuclides on living organisms which
is developed as continuation of the Bulgarian French OM2 project “Monitoring and
Management of High Mountain Ecosystems” twenty years ago.
Two experimental sites are located in mountainous territory (Beli Iskar 1500 m and
Mousala peak 2925 m) and one in Sofia, on the territory of the Institute (in seven points
- one in Optics building and six in the territory of the nuclear reactor IRT-Sofia). The
aim of the project is to study and assess the impact of complex radiation background
and distant transport on biota in the Rila Mountain area as a methodological basis for
scientific research on changes in different levels of biota organization.
The study of the physical and chemical parameters of the environment can be conceived by studying the changes they cause in living organisms (Mishev, Hristova,
2012). There are separate data on the biota response in the high mountain conditions,
but for Europe and Bulgaria the assessment of the environmental impact due to the
complex radiation background, climate change and long range transport has not been
the subject of fundamental research.
The natural background is a physical characteristic of the environment which is typical for specific area. An essential role in the formation of the background is played
by natural radionuclides which have the earth origin from the three natural radioactive “families”.
It is well known that natural radionuclides: uranium, radium, thorium and the products of their decay, as well as the radioactive isotopes of potassium, rubidium, etc.,
have a wide spread in the Earth’s crust. The natural background above the ground is
mainly formed by the radionuclides contained in the top soil layer of about 30 cm
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thick. In mountainous areas and areas rich in granites, minerals and soils with high
concentrations of natural radionuclides, the background is higher. As the altitude
increases, there is an increase in the natural background of ionization caused by
secondary cosmic radiation.
The radiation risks to people and the environment that may arise from the use of radiation and radioactive materials must be assessed and must be controlled especially
in areas around nuclear facilities. To ensure compliance with the basic safety standards it is necessary to continuously monitor the radioactivity in the working areas
and the surrounding environment.
Radiation protection and radiological assessments at nuclear facilities is based on
good planning of activities, appropriate working methods and instruments as well as
protective equipment and utilisation of previous experience.
The staff of the research reactor IRT-Sofia has long-time experience in the field
of radiation protection, environmental radiation monitoring and radiological risk
assessment. The control of the working environment and the radiological status at
the IRT area has been carried out in accordance with the General Radiation Monitoring Program by comprising a set of technical and organisational resources and
activities related to the implementation of the ALARA principle (Šetrajčić, 2010;
Yukihara, McKeever, 2011; Forster, et al., 1996; Kamada, 2016; Paramonova,
Tunik, 2015).
METHODS AND DEVICES
Recent measurements of radiation gamma background at high mountain altitude,
namely at Basic Environmental Observatory Moussala (42°10’ 45” N; 23° 35’ 07” E)
and “Optika” building, INRNE, Sofia are carried out. The measurements are fulfilled
with device, namely IGS-421 B1 Gamma Probe (Fig. 2.). Ambient equivalent dose
rate measured by this device consist three Geiger-Muller counting tubes with a sensitivity range from 10 nSv/h to10 Sv/h. The data for gamma background measured
with IGS-421 B1 are presented on-line on the webpage of BEO Moussala. In addition, they are transmitted to EURDEP network and national system for permanent
monitoring of gamma background in Bulgaria. On-line data and detailed information
about BEO Moussala are available at: http://beo-db.inrne.bas.bg.
The measuring device proved good exploitation qualities during a long time period.
Instrumentation has been developed for automated continuous measurement of the
radiation gamma-background.
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Figure 2. Gamma Background Technidata
Detector IGS-421 B1

Figure 3. Gamma monitor GIM 204

The NSEEC is equipped with a highly efficient automatic Radiation Monitoring
System (RMS) for technological and environmental monitoring. (Mladenov, et al.
2013). Based on the integrated RMS, the General Radiation Monitoring Program
allows the real-time monitoring and control of radiation parameters in the controlled areas and all the facilities situated at the IRT site.
Environmental monitoring with the RMS external system includes monitoring of
dose rate; alpha and beta activity; radon activity; Po-218, Po-214, Po-212 activity;
gamma control of vehicles. Technological control of reactor gases includes: Alpha
beta particulate monitor; Iodine monitor; Noble gases monitor; Stack flow monitor. All RMS detectors are connected to the server RAMSYS.
Gamma background at the IRT site is measured continuously in six control stations
using gamma monitors GIM-204 mounted two meters above the ground (Figure 3).
All gamma monitors are connected and are part of RMS. The GIM-204 employs a
silicon detector and operates in the range (IEC 60532) from 10-6 to 10 Sv.h-1 for
energies ranging from 60 keV to 3 MeV (Mladenov, et al. 2013; Mladenov, et al.
2012).
RESULTS AND DISCUSSIONS
Measurements of the gamma background at two altitudes (Moussala and Sofia) were
performed to establish the dose rate. Gama background of BEO “Moussala” (Moussala peak) and “Optika’ building, INRNE for the period 01.01.2017. - 31.12.2017 is
shown on figure 4 and figure 5.
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Figure 4. Gama background measured at BEO “Moussala” in the period 01.01.2017 31.12.2017

Figure 5. Gama background measured at “Optika” building in the period 01.01.2017 31.12.2017

Figure 6. Gamma background levels measured at IRT, INRNE, in mSv.h-1
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The results obtained at the “Optika” building for the observed period shown no deviation from the normal radiation status. The higher background of the Moussala peak
compared to Sofia is probably influenced by the presence of granite rocks located
in the measuring area. A deviation from the normal radiation status for each of the
points was not observed.
The obtained data at the IRT control points show that the mean daily values range from
0.097 to 0.101 mSv.h-1. These data are slightly lower than the one we obtained for period 2011 - 2013 (0.10 - 0.13 mSv.h-1), (Mladenov, et al. 2014). Figure 6 gives the mean
annual values obtained at the all six IRT control point for the period 2014-2017.
CONCLUSIONS
The peak Moussala is an important reference point for assessment of anthropogenic
influences in the large Southeast European region.
The IGS-421 gamma probe demonstrates good stability. Hence this is the reason to
use such type of device for a local network for gamma background monitoring, specifically at high mountain altitude.
The data from the analyses provide up-to-date reliable information on the presence
of pollutants in the air near Peak Moussala and in the city of Sofia.
The high-mountain monitoring allows one to follow the long-range air mass transport of polluted air masses.
The results presented show the importance of conducting permanent in-situ observations of the aerosol properties over the highest place on the Balkan Peninsula.
The continuous monitoring of the gamma-rays intensities at peak Moussala is important in view of determining the ecological conditions of the air above Bulgaria.
The equipment can provide quickly preliminary information in the cases of anthropogenic radioactive contamination of the atmosphere.
The comprehensive long-term monitoring of the IRT area allows obtaining accurate
information for the typical levels and concentration ranges of various parameters
including radiation level in the atmosphere and to get an unbiased assessment of the
quality of workplace environment. The results prove the absence of any anthropogenic impact in the IRT site boundaries; consequently, there is no radiation exposure
on residents of nearby Sofia districts.
Acknowledgments: This research was partly supported by ACTRIS-2 IA in H2020 (20152019) and a grant of the National Science Fund of Republic of Bulgaria under Grant No. DN
04/1, 13.12.2016: “Study of the combined effect of the natural radioactivity background, the
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National Science Fund under Grant DN 08/4 and DN 08/6.
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SUMMARY
An important objective of environmental monitoring is to provide data that permit the analysis and evaluation of environmental status and human exposure. A scientifically based environmental radiation monitoring is carried out in accordance with the specially developed
program based on the purpose of the study - to establish the current status of an environment
or to establish trends in environmental parameters. In order to provide sufficient data for
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estimating any ecological problem, an environmental monitoring program was performed at
the experimental bases of the Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE),
Bulgarian Academy of Sciences (BAS). Investigations are based on determination of contaminant levels and concentration changes. Monitoring of environment is performed at a net
of pre-selected observation posts in which the quantity and distribution of contaminants are
determined. It is based on samples taken and determination of potentially toxic element and
radionuclide contents in air.
This paper presents the results of the long-term environmental monitoring conducted by the
experts of the Nuclear Scientific Experimental and Education Centre (NSEEC) with stopped
of operation research reactor IRT and the Basic Environmental Observatory (BEO) Moussala. All obtained data demonstrate a high level of environmental safety in accordance with
the requirements of existing legislation. The results prove the absence of any anthropogenic
impact in the observed sites boundaries.
Keywords: forest, environmental radiation, gamma background, high mountain, cosmic
rays
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CARBON STORAGE IN SOILS FROM PLEVEN DISTRICT
REGARDING THE LEVEL OF ANTHROPOGENIC PRESSURE
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Forest Research Institute - Bulgarian Academy of Sciences, Sofia

INTRODUCTION
With the beginning of the industrial revolution, human activities increasingly affect
the global carbon cycle and contributes significantly to increasing concentrations of
carbon dioxide in the atmosphere (IPCC, 2007). Reduction of CO2 emissions through
the creation and improvement of urban infrastructure is also possible through accumulation of carbon within different compartments of urban areas (Nowak and Crane,
2002). Consequently, the carbon storage in soils take important place both in environmental protection and management.
While cities are generally regarded as sources of carbon emissions (transportation,
fuel combustion, etc.), the urban green areas are those forms of land use, which support the accumulation of carbon. In fact, it has been shown that urban and peri-urban
forest parks can sequester and retain large quantities of carbon in their components
(Hutyra et al., 2011; Nowak and Crane, 2002). The role of green areas and forest
parks in different urbanization centres to accumulate and store carbon in their components in regard the different degrees of urbanization pressure is demonstrated in
many studies (Zhiyanski et al., 2013, Doichinova et al., 2014, Zhiyanski et al., 2015,
Hutyra et al., 2011).
As soil is an important component of ecosystems, it is necessary to emphasize that
the growth conditions and degradation of soils are significantly affected in terms of
urbanization pressure in comparison with the flow of these processes in their natural environment (Hutyra et al., 2011). A major factor in its genesis (urbogenesis) is
human activity, both creator and regulator of pedogenic process. Soil in the urban
environment shows specific changes in the surface of the genetic profile (Gencheva,
2000). Urban soils are characterized by high variability (Bridges 1991), as at regional level could be found soils with characteristics similar to these of natural soils
(Hollis, 1991) and those entirely man-made (Bockheim, 1974). Their way of formation, mode of operation and their distance from sources of pollution determine some
specific features and properties. Basically, urban soils are affected and modified by
human activities, such as sealing, compaction, mixing and blending (Evans et al.,
2000; Brevik et al., 2002).
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The importance of regional changes in the forms of land use and land cover distribution for calculating carbon stocks in urban soils is highlighted by Pouyat et al.
(2002). The present paper aimed at analysing the condition of soils in Pleven district
(Bulgaria) under different levels of anthropogenic pressure through assessment of
carbon storage in regard to the ecosystem services concept.
MATERIALS AND METHODS
Pleven is the most developed district in Northwestern Bulgaria covering an area of
4 653.3 km2. It consists of 14 towns and 109 small villages (total number of settlements is 123) with administrative centre Pleven city (data from NSI-Bulgaria www.
nsi.bg). Incomes are higher than the country average, and living conditions are relatively favourable. According to the data from the National Statistical Institute the
population the district in 2014 is 257 556. The share of urban population is 66.8%.
The climate is moderate – continental with high annual amplitudes. The MAT is
10.8°С and MAP is 563 mm (reports NIMH-BAS).
The natural soils in Pleven district are analysed as well as soils in elements of urban green infrastructure in cities, towns and industrial areas. Assessment of carbon
storage of different soil types distributed in Pleven district is performed within the
ecosystem services concept and following the methodology for mapping and assessment of urban ecosystems and their services in Bulgaria was developed (Zhiyanski
et al., 2017). In identification of different soil types are used bibliographical sources
combined with data obtained from the digital map of soil cover of Bulgaria (М 1:400
000) and GIS for soil resources as a part of the cadastre of the Ministry of Agriculture, Food and Forests (http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx).
The level of anthropogenic pressure is identified for different subtypes of urban ecosystems in the studied region (from J1 to J10) based on expert evaluation of the factors “index of spatial structure”, “% of built-up areas”, population and presence of
industry and/or artificial structures (Nedkov et al., 2017). Based on such differentiation the subtypes of urban ecosystems with high anthropogenic pressure are 3 among
all 7 studied subtypes (Table 1), while those with medium and low level are respectively 2 and 2. For present study 6 sites with medium pressure, 3 with low and 3 with
high pressure were selected, where urban soils from sites (from J1 to J7) were sampled and analysed. An additional category of Natural sites “NS” is included, which
comprises all other natural terrestrial ecosystem types, which are not affected by
urban activities (forest, grasslands, sparse vegetation etc.) where the anthropogenic
influence is considered as low. The soils of NS are analysed based on bibliographical
data for their characteristics, mean carbon content and carbon storage.
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Table 1. Typology of urban ecosystems in Bulgaria (Zhiyanski et al., 2017)

The bibliographical data for carbon storage in urban soils was also analysed and
additional measurements on field were realized. The field sampling of soils under
different anthropogenic pressure was realized in 2016 in selected sites representative
for each sub-type of urban ecosystems from J1 to J7, located in green areas from
urbanized sites in Pleven District. Soil samples were collected in green spaces in
the upper soil layers up to 30 cm depth and then transported to the laboratories for
further analyses of qualitative parameters as textural composition, bulk density, and
content of coarse fractions, carbon content, pH, which are diagnostically properties
for urban soils. For verification the assessment of two indicators – carbon content
(%) and carbon storage (t/ha) was analysed for the upper 0-30 cm of soils distributed
in the Pleven district following the equation:
Carbon storage (С t/ha) = C x H x Q x K
C – carbon content in %
Н – depth of soil layer in cm
Q - bulk density of soil in g/cm3
К = 100 - Ck% coefficient for correction of skeletal fraction (Ck)
100
The assessment scale for all indicators is unified in five-level scoring system:
1 – very bad; 2 – bad; 3 – moderate; 4 – good; 5 – very good (Zhiyanski et al., 2017).
The scores are defined at national level according to the analyses of measured parameters and are individual for each indicator.
RESULTS AND DISCUSSION
Among all 28 soil groups defined by FAO (IUSS WRB, 2015), 20 are distributed in
Bulgaria. On Table 2 the most distributed five soil groups for Bulgaria, which cover
90% of the territory of the country are present, with their characteristics. 41% of
predominating soil groups are characterized by acid and 56% with low acid pH (in
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KCl). About 90% of soils are characterized with organic matter content between 1
and 3.5%, while 70% are with dense texture.
According to the Soil Map of Bulgaria M 1:400 000 (Koynov et al., 1968) the soilcartographic differences are present in three main groups: Deep (or normally developed) soils located in the plain and hilly areas; Eroded soils affected by moderate
and severe erosion; Shallow (not fully developed) soils in the semi-mountainous and
mountainous areas. This arrangement largely reflects the great heterogeneity of soils
in Bulgaria.
To the deep soils the following soil units are referred: alluvial, delluvial, cinnamonic
forest, meadow, gray forest, Smolnitza, chernozems, Rendzinas, peat bogs, salinated
soils and sandy soils, which are compared to the classification scheme proposed by
Penkov et al. (1992).
Table 2. Soil characteristics of the main soil groups in Bulgaria (Boyadzhiev, 1994)

The eroded soils are present in details on the map, with their azonal distribution
and occurrence throughout the whole country. To the groups are referred the eroded
and heavily eroded varieties of chernozems, gray forest soils, rendzinas, cinnamonic
forest soils and and pseudopodzols. They are formed under specific and extreme
local conditions. Very often they are developed on unconsolidated materials (regolites) on steep hillsides and semi-mountainous deforested terrains (Teoharov, 2004).
They characterize with ongoing soil-erosion process that occurs under the influence
of some of the following factors: short but intense precipitation; steep relief; high
desertification of the landscape; loose weathering crust. They have a very distinct
pattern of geographical distribution, most commonly expressed in the horizontal direction.
The shallow soils are formed on solid rocks in the semi-mountainous and mountain
areas. The geographic distribution of the shallow soils is closely related to the regional and local peculiarities in the vertical direction. They have depth up to 40-60
cm. The most widespread in the country are the shallow soils of the Cambisols and
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Luvisols groups. Although given as zonal soils, under regional and local soil conditions, they can not develop a powerful profile similar to the deep analogues. They
have the same diagnostic horizons, signs and properties, but developed to a lesser
extent and on drained terrains, which affects their soil characteristics.
From the review and analysis of the collected information on the soil differences
in the Pleven districts, the distribution of several basic soil classes according to the
classification of soils in Bulgaria (Penkov et al., 1992) chernozems, alluvial soils,
and grey forest soils are widely distributed in the studied region (Fig. 1).
Figure 1. Diversity of soils in Pleven district (Soil map of Bulgaria, Koynov et al., 1968)

Alluvial and alluvial-meadow, sandy and sand-clay

Podzolic (leached) chernozems and dark gray forest soils, heavy sandy-clay

Lakes

Sandy soils

Eroded leached chernozems
Eroded carbonates and typical chernozems
Eroded Gray Forest
Leached chernozems, heavy sandy-clay
Carbonate chernozems, sandy-clay
Meadow Chernozems, medium to heavy sandy-clay

Rendzinas (humus-carbonates)
Gray forest soils, medium and heavy sandy-clay
Strongly leached chernozems, heavy sandy-clay
Slightly leached chernozems, sandy-clay
Typical chernozems, sandy-clay
Dark gray forest, heavy sandy-loamy

Meadow-marsh, slightly loamy

In urban ecosystems of Pleven district the naturally distributed soils are modified by
the anthropogenic factor at different degree. Through the analysis of classifications
of some anthropogenic soils, a general regularity between all discussed taxonomic
systems by use of “urbic” term was found (Ivanov et al., 2010). All studied Bulgarian classifications include soils from urban forest parks in highest taxonomic level
– class Anthropogenic soils, referred to “Anthrosols” in WRB (IUSS WRB, 2015). A
part of urban soils could be found as Technosols in some papers from foreign authors
(Ivanov et al., 2010). For present study the soil from the urban green sites with low,
medium and high level of anthropogenic pressure are differentiated as Anthrosols.
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After summarizing the data on carbon content in percent from various bibliographical sources in the country (Koynov et al., 1998; Penkov et al., 1992; Gencheva,
2000; Teoharov (Ed.), 2014, 2015; Filcheva, 2007), the primary analytical information was prepared and summarized in Table 3.
Table 3. Assessment of the carbon content of soils in Pleven district
№

Soil type (Bulgarian classifications)

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Alluvial and alluvial-meadow, sandy and sand-clay
Eroded leached chernozems
Eroded carbonates and typical chernozems
Eroded Gray Forest
Leached chernozems, heavy sandy-clay
Carbonate chernozems, sandy-clay
Meadow Chernozems, medium to heavy sandy-clay
Meadow-marsh, slightly loamy
Podzolic (leached) chernozems and dark gray forest soils, heavy
sandy-clay
Sandy soils
Rendzinas (humus-carbonates)
Gray forest soils, medium and heavy sandy-clay
Strongly leached chernozems, heavy sandy-clay
Slightly leached chernozems, sandy-clay
Typical chernozems, sandy-clay
Dark gray forest, heavy sandy-loamy
Anthropogenically influenced
Technogenic soils

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Carbon in topsoil
(0-30 cm layer)
(%)
3
1,76
<1,1
<1,1
<0,6
1,55
1,39
1,89
2,48

Assessment
score

1,3
0
1,99
1,03
1,48
1,74
1,85
1,23
0,55 – 2,00
< 0.50

3
0
3
2
3
3
3
3
2-4
1

4
3
2
2
1
3
3
3
4

NB: % carbon - mean data (analyzed from national sources)
Source: Soil map of Bulgaria М 1:400 000, Koynov et al. (1968)

In alphabetical order of soil variants for the Pleven district, are shown the average
carbon content (in %) and an assessment of the soil variation on this indicator according to the 5 scores scale recommended in Methodology (Zhiyanski et al., 2017).
The meadow-marsh soils received the highest score - 4 at 2.48% average carbon
content. These are soils whose development is related to processes of over-wetting
and accumulation of organic matter from meadow or marsh vegetation. Their profile is composed mainly of organic and gleyic horizons. With the lowest score, ie.
1 are the eroded gray forest soils. Following are the three types of eroded chernozems (leached, carbonate, and typical) and gray forest soils with an assessment
of 2. The largest is the group of soils in the Pleven district with an assessment 3
on the assessment scale, ie. 10 soil differences, representative of the soil types
of chernozems, gray forest soils, rendzinas and alluvial soils. Anthropogenically
influenced soils have relatively high content of soil carbon and they obtained assessment score 4, while technogenic influenced soils have lower carbon and their
score is 1.
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The approach to assessing the carbon stock indicator (in t/ha) in the Pleven region’s
soil variation was similar to that applied to the carbon content indicator. The data are
presented in Table 4.
Table 4. Assessment of the carbon storage of soils in Pleven district

The highest score (very good 5) was calculated for the meadow-marsh soils, as well
as the meadow chernozems, spread over the first overground terrace and depth of
the underground waters - over 2 m. These soils have a powerful humus horizon and
are rich in organic matter, with the amount of carbon remaining above 1% across the
entire soil profile, so the total carbon stock in soils is high. Such high score was also
defined for some of the anthropogenically influenced soils in urban forest parks. Alluvial and alluvial-meadow soils, as well as three soil types of chernozems (leached,
typical and carbonate) are evaluated with a good score of 4. All eroded and podzolic
/ leached chernozems in the region, gray and dark gray forest soils, as well as rendzinas have a moderate assessment (score 3).
In the process of assessing the condition of ecosystems by the carbon content indicator, using the above-mentioned Soil Map Databases in the Pleven District (Figure 1)
and the carbon content map for the soil horizons in Europe (Figure 2), in the presence of the relevant layers in the GIS environment, allowed to integrate this data and
made possible elaborate a thematic map of the Pleven district (Figure 3).
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Figure 2. Organic carbon (%) in top-horizons of soils in Europe (Source: Soil Atlas of
Europe, JRC, 2012)

Figure 3. Mapping the soil carbon content (%) in Pleven district

The analysis and interpretation of this map show that according to the carbon content
in the so-called top-horizons (JRC data) the soils in the Pleven district fall into three
different groups: up to 1%; 1-2% and 2-6%. The carbonate and typical chernozems,
as well as their eroded analogues, predominate in the group of lowest carbon content.
The third group of organic soil-rich soil types refers to the alluvial and alluvialmeadow soils.
The content of C (%) of urban soils from the allotment in the town of Cherven Bryag
(type J3), showed that the anthropogenic impact has led to thickening of the soil
substrates. Higher C content is determined for the soil in the central urban parks with
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medium anthropogenic pressure - in Knezha (J5) and Pleven (J5) cities, where it is
possible some measures for improvement the condition of surface soil substrates to
be proposed to the local managing authorities. In the area of Nikopol (J3), the port
park was set up on a high riverside overflow terrace on heavy, sandy-clay, anthropogenically modified alluvial soil, rich in organic matter. The bulk density of this soil
is also higher. The soil in the area of Skobelev park in Pleven, located at a higher altitude, has considerably lighter texture and more skeletal fraction, which is related to
a higher bulk density of superficial soil. Moreover additionally to the anthropogenic
pressure an ongoing erosion process was established, which affected and modified
the topsoil at this site. The other urban soils from Kaylaka park and small garden
in Pleven, the the anthropogenic pressure is low or medium, are characterized with
higher soil carbon content, but due to their low bulk density the carbon storage is
also low (Tables 5 and 6). Except for the central park in Cherven Bryag, where the
soil reaction is slightly acidic (pH 5.72 - Pelishek), all studied soil differences in the
Pleven district have a weak alkaline soil pH in the superficial layer (pH 7.2-8.0),
which is a typical feature of urban soils. The data obtained for the main soil parameters show that the studied urban soils under different anthropogenic pressure have
favorable conditions for the development of the park vegetation.
Table 5. Results for some characteristics of soils from selected sites in urban green areas with
different anthropogenic pressure in Pleven district
№
1
1

Settlement

3
4

2
Cherven
bryag
Cherven
bryag
Knezha
Knezha

5
6

Nikopol
Pleven

7

Pleven

8
9
10

Pleven
Pleven
Pleven

11

Yasen

12

Dolni
Dabnik

2
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Site

Code / Level
of pressure

altitud
e (m)

C
(%)

Skeletal
fractions
(%)
8
2,23

рН
(H2O)

6
1,90

Bulk
density
(g/cm3)
7
1,41

3
Town
allotment
Central park

4
J3 / medium

5
141

J5 / medium

117

2,80

0,78

3,63

7,67

Industrial zone
Urban forest
park
Port park
Kaylaka forest
park (lake)
Kaylaka forest
park (forest)
Allotment
Skobelev park
Urban forest
park
Roadside
Pleven-Sofia
Central park

J6 / high
J5 / medium

113
103

3,30
4,70

1,06
0,97

3,02
3,40

7,48
7,46

J3 / medium
J4 / low

26
152

4,40
3,90

1,35
0,79

4,04
3,24

7,57
7,50

J4 / low

123

3,00

0,89

2,33

7,56

J1 / high
J5 / medium
J5 / medium

135
191
116

2,10
2,20
4,50

1,10
1,23
0,94

0,96
5,98
0,01

5,72
7,77
7,41

J7 / high

95

3,30

1,09

5,14

7,50

J2 / low

100

3,00

0,93

3,89

7,78

9
7,38

Table 6. Scoring carbon content (5) and carbon storage (t/ha) in urban soils
№

1
1

Settlement

3
4
5
6

2
Cherven
bryag
Cherven
bryag
Knezha
Knezha
Nikopol
Pleven

7

Pleven

8
9
10
11

Pleven
Pleven
Pleven
Yasen

12

Dolni
Dabnik

2

Site

Code / level
of pressure

Carbo
n (%)

Score

Score

6
3

Carbon
storage in
topsoil
(t/ha)
7
78,83

3
Town allotment

4
J3 / medium

5
1,90

Central park

J5 / medium

2,80

4

63,04

3

Industrial zone
Urban forest park
Port park
Kaylaka forest park
(lake)
Kaylaka forest park
(forest)
Allotment
Skobelev park
Urban forest park
Roadside PlevenSofia
Central park

J6 / high
J5 / medium
J2 / low
J4 / low

3,30
4,70
4,40
3,90

4
4
4
4

101,76
132,20
170,49
89,95

4
5
5
4

J4 / low

3,00

4

78,47

3

J1 / high
J5 / medium
J5 / medium
J7 / high

2,10
2,20
4,50
3,30

3
3
4
4

68,32
75,96
126,17
102,30

3
3
4
4

J3 / medium

3,00

4

80,15

4

8
3

The predominant assessment score for the carbon content indicator in the surface
soil horizons of urban soils is 4. This score is present for all levels of anthropogenic
pressure. The lower score 3 for carbon content is obtained in allotments as well as in
eroded urban soils. The lower scores are related with medium and high anthropogenic pressure. The carbon storage of urban soils show higher variability related with
the specific characteristics of each soil distinction. The urban soils in Pleven district
are associated mainly with “moderate” (3) and “good” (4) scores for this indicator,
despite of the level of anthropogenic pressure. The highest score 5 is recorded for
green areas with low and moderate anthropogenic pressure, which indicates for a
“very good” condition. The sites with relevant high soil carbon content and storage
are located in urban forest parks so these urban ecosystems have a potential to improve the current condition if the appropriate management measure are considered
(Zhiyanski et al., 2013, 2015).
Soils are the main accumulator of carbon and play a key role in mitigating climate
change at local and regional levels. Our data confirm the existing studies up to date
that urban soils have the potential to accumulate significant amounts of organic carbon, especially those from urban forest parks. While urbanization affects both directly and indirectly on the accumulation and the carbon cycle in urban ecosystems,
in particular the systems of green infrastructure presents special interest. The data
obtained show that allotments has lower capacity to store carbon in soil, while anthropogenically influenced areas with forest coverage have better conditions and
therefore higher capacity to store carbon in the soil. The direct anthropogenic impact
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is very often reflected in violations, creating sealed or swamp soil with dense materials, impervious surfaces, and waste (J1, J7). Indirect impacts include changes in
abiotic and biotic environment. In urban forest parks and recreational areas outside
cities the absence of any direct effects on soils increases their potential for carbon
accumulation, which confirms the results obtained by Pouyat et al. (2002). For the
studied soils in urban green areas in Pleven district it could be concluded, that anthropogenic pressure has resulted in formation of Haplic Anthrosols, which have characteristics of the initial taxonomic soil unit with modifications due to the combined
effect of a partially modified soil profile and changed composition and properties of
superficial layer of adjacent naturally distributed soils. The accumulation of carbon
in urban soils depends on a set of factors but the main role is to the human activity.
It is necessary to emphasize the role of anthropogenic factor, and in particular of the
activities of maintenance of the park zones, to increase the accumulation of carbon in
the surface soil layers. Lower stock of carbon in the 0-30 cm layer was observed in
elements of urban green infrastructure, where no ameliorative activities are applied
(Zhiyanski, 2015). Additional input of organic substrates via conducting various activities (green fertilization, cutting, composting etc.) in the park zones contributes
to increase the stock of carbon in the soil and could be proposed as an appropriate
measure in managing green areas with higher potential to store carbon in soils. Urban forest parks and forests near settlements can provide a wide variety of economic,
socio-cultural and environmental services and benefits to people and communities
in urban areas. One of this services is related to the supporting and regulating processes in ecosystems as carbon sequestration. For urban ecosystems the management
of green areas is essential for improving their condition, which is dependent on decisions made by experts as well as on the applied management. Shrinking cities are
common in the industrialized world, including Bulgaria (Haase, 2013). While the areas for new trees and parks may be limited in stable developing cities, there are still
many opportunities for the use of public and private lands in Pleven district, some
of which require innovative design and layout of green areas. Data from the analysis
of carbon in these areas could help planners and landscape architects in improving
long-term environmental performance of green infrastructure.
CONCLUSION
It can be concluded that the natural ecosystems as well as in urban areas with developed compact green vegetation – urban forest parks, accumulate about twice as
much carbon in the soil compared to some areas with “single trees” or “allotments”,
in which category are included sites with less forestation. Based on the obtained
results and supported by previous results it could be underlined that green areas and
urban forest parks in particular have a high potential for sequestering carbon, despite
the level of anthropogenic pressure and further contribute to improving regulating
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ecosystem services. When it comes to reducing emissions in the city, green spaces
have limited potential because they require large tracts of land, which could be considered at regional level. The potential of green areas is very high and therefore
they are a valuable tool for betterment the regulating ecosystem services in different
compartments of urban ecosystems. In this context the carbon storage in superficial
soil layers is one of the main indicators, which is quite informative and describes the
overall condition in urban, peri-urban and natural ecosystems.
Acknowledgements: The author would like to acknowledge prof. Maria Sokolovska for the
valuable advices and discussions on the topic.
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SUMMARY
The process of urbanization results in modified characteristics and properties of the natural
soils distributed in Bulgaria. The urban soils of green spaces in cities, towns and brownfields
are exposed to a different level of anthropogenic pressure. As the carbon storage in superficial soil layers is one of the main indicators, which is quite informative and describes the
overall condition in urban, peri-urban and natural ecosystems, the soils from green territories
in Pleven district were studied regarding the level of anthropogenic pressure and within the
vision of the ecosystem services concept. The values obtained for the indicator were differentiated according to the 0-5 scoring scale. Based on the results from bibliographical review
and direct measurements an assessment of soil conditions in natural and anthropogenically
influenced soils was performed and mapped. The “carbon storage” for the soils distributed
in Pleven district varied between 3 and 5, but it is predominantly referred to scores 3 and 4,
which indicates moderate and good condition of this ecosystem component. In Pleven district
the most of the naturally distributed soils, characterized by their specific properties, have
carbon storage assessed with score 3. For the studied soils in urban green areas in Pleven
district it could be concluded, that anthropogenic pressure has resulted in formation of Haplic
Anthrosols, which have characteristics of the initial taxonomic soil unit with modifications
due to the combined effect of a partially modified soil profile and changed composition and
properties of superficial layer of adjacent naturally distributed soils. According to their carbon storage these soils are assessed with moderate to very good condition. It is concluded
that green areas and urban forest parks in particular have a high potential for sequestering
carbon, despite the level of anthropogenic pressure and further contributes to improving carbon sequestration therefore they are a valuable tool for supporting a betterment of regulating
ecosystem services in different compartments of urban ecosystems.
Keywords: soil carbon storage, condition assessment, regional scale, mapping
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INTRODUCTION
Landscapes are unique naturally-occurring combinations of natural features occupying a given area. They interact with the physical environment in a way that creates
cycling of organic and inorganic matter producing a clearly defined structure through
the flow of energy.
All organisms exist in an undisrupted interaction with their environment as they
take energy and substances from it and turn these ingredients into biomass. Each
organism binds only a fraction of the energy it receives and releases the rest of it to
its environment in the form of heat and various end products that are further cycled.
The productivity of an ecosystem is measured by the speed with which it accumulates organic matter (biomass). Organic compounds (biomass) are synthesized as a
result of the transformation of solar energy into chemical energy or at the expense of
chemical energy. Biomass is the weight of organisms expressed as energy (e.g. J/m2)
or dry organic matter (e.g. t/hectare). Green plants account for the largest part of the
biomass of ecosystems.
The speed with which biomass is generated by producers (plants) per unit of surface
is referred to as primary productivity. The cumulative energy bound in biomass as a
result of photosynthesis is known as gross primary production. Some of it is expended by the plants themselves for breathing. The difference between Gross Primary
Production and the energy spent on respiration is referred to as Net Primary Production. It is the actual speed of increase of biomass available to heterotrophs (bacteria,
fungi, and animals).
The speed with which heterotrophic organisms form new biomass is referred to as
Secondary Productivity. Unlike plants, heterotrophic organisms are incapable of synthesizing complex energy-rich organic substances from inorganic molecules. They
grow and get their energy by feeding on plants or other heterotrophs. Secondary
production is in direct correlation with primary.
Landscape productivity research studies the rate with which landscapes generate
biomass. Landscapes are functional units where the productivity of any constituent
component depends on and influences the productivity of the others.
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This research aims to shed light upon the landscape diversity and the productivity
rates of modern forest landscapes in the Kraishte Region stretching between Konska
and Bistritsa rivers.
Component Characteristics
The Kraishte (borderland) Region is known for its rolling topography consisting
of countless syncline and anticline forms. They are made of rocks of different age
and structure – from Pre-Paleozoic metamorphous rock to Mesozoic limestones and
sandstones, and tertiary and quaternary sediments. Some of the mountains located
in the region are made of mostly limestones, marl and sandstone (such as Lyubash,
Cherna Gora, and Zemenska). Others (such as Ruy, Milevska and Kurvav Kamak
mountains) are made of granites and metamorphous rock. The beds of the hollows
below them are lined with accumulative sediments such as gravel, sand and clay.
Kraiste is one of Bulgaria’s major morphostructures and lends its name to some of
the smaller structures known as Kraishtidi. The main features of the relief as we
know it were formed during the early Tertiary and Quaternary periods. The relief in
the region is dominated by clearly defined denudation plains, several river terraces
and picturesque gorges such as the Erma River Gorge near the town of Tran and the
Struma gorges of Krakra, Chardashki, Priboiski and Zemenski.
The climate in Kraishte is moderate continental although in its southernmost parts
it starts to show some transitory features as worm Mediterranean air masses reach
them along the valley of the Struma River. In the areas standing over 1500 m above
sea level the climate is mountainous (Kurvav Kamak, Ruy, Milevska mountains).
Average temperatures in January range between -3° and -6° С. In July they reach
14-15° С. Temperature inversions are typical in the hollows. Annual precipitation in
the Kraishte Region varies between 600 and 750 mm increasing with elevation. May
and June are the wettest months of the year while February is the driest. Snow cover
lasts from 40 to 50 days a year to 3 to 4 months in the higher areas. The prevailing
winds blow from the west and northwest.
Rivers in the Kraiste region, with the exception of the Erma River, drain into the
Aegean Sea. The Struma River defines one of the borders of the research area. It is
the main watercourse in this part of Bulgaria. Some of the larger rivers that originate
here include Svetlia, Yavor, and Treklianska. They are fed by rainfall and melting
snow (mostly rainfall in the lower areas). Water flow is highest in the spring and
lowest in the summer and autumn. In areas of carbonate rock rivers are fed by karst
springs. The flow module in areas of higher elevation reaches 15-20 l/s/km². This
indicator’s lowest value on the other hand has been recorded in the Radomir Hollow (0.5 – 1.0 l/s/km²). There are a number of artificial lakes in the Kraishte Region
the largest of them being Lobosh Artificial Lake on the Struma River which forms
part of the south eastern border of the area subject to this study. Alluvial accumula241

tions are rich in ground water. Karst springs are concentrated in the foothills of Golo
Bardo Mountain and the Zemen Gorge. There are many mineral water springs in the
Kraishte, but they fall outside the scope of the area this research has targeted.
The Erma River running through the foothills of the mountain has created some of the
more fascinating landscapes in the area of the study. The head springs of the river are
located in the mountainous region separating Znepole and the Vlasinska Valley east of
the large Vlasinsko Ezero (Lake) along the watershed between Chimernik Mountain to
the west and Kurvav Kamuk to the east. Of the 65 kilometers of the river’s total length
as measured between its head springs and its confluence with the Nishava River only
25 are within the territory of the Republic of Bulgaria. The river’s average annual flow
measured at the town of Tran is 2.75 m3/s, but on June 22, 1948 it reached an all-time
high of 180 m3/s. The river freezes over for 20 to 30 days each year.
The main types of soil found in the river valleys and the hollows of the region are
vertisols. They are characterized with deep topsoil layer, mechanically heavy structure (50 to 75 % clay content) and unfavorable physical and mechanical properties.
The slopes of the hills and the low-lying mountains are covered with brown mountain
(forest) soils and cinnamon soil types. Rendzina soils are found only in Golo Bardo
Mountain. The areas near the beds of the rivers are covered with alluvial soils.
In terms of its phytogeographic characteristics, Kraiste belongs to the Illyrian Region of the European Deciduous Forest Belt. In the fields of the hollows and the
foothills of the mountains the indigenous plants have been replaced with cultivated
species. The forests are second-growth. Forest formations are made up of deciduous trees dominated by oak, beech, ash, elm, etc. Over the last several decades pine
forests have increased their share. The highest zones near the crests of the mountains
are covered with grasses.
The fauna of the Kraiste mountainous region is dominated by Palaearctic species.
The impact and distribution of Mediterranean species is low as they are mostly found
in the southernmost sections of the Zemenska Mountain. The Kraishte is part of the
Rila-Rhodope zoogeographical region dominated by representatives of the MiddleEuropean animal world.
In terms of the anthropological pressure exerted on the Kraiste region, its natural
environment has suffered significant damage by mining. The development of energy generation and metallurgy in the Pernik Province has led to air, soil, and water
pollution. The indigenous plant species in the mountains and the river valleys has
been decimated by clear-cutting to create pastures and farmlands. Breeding grazing
animals have changed plant cover significantly activating soil erosion. The presence
of certain valuable mineral resources in the area spawned industries such as energy
generation (Pernik and Bobov dol), cement (formerly in the town of Batanovtsi)
and lime (Zemen) production. The large pastures in the area lead to the set-up of
large-scale stockbreeding operations. The fields in the valleys, the hilly areas and the
foothills of the mountains have favorable hydro-climatic characteristics for growing
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various different crops such as vegetables, potatoes, corn, tobacco, hops, grapes, and
fruit trees. The relief does not impose difficulties for the development of railroad and
road transport. However, due to the region’s peripheral location, road transport has
been developed better. The mountains and the rivers in the area have good potential
for the development of tourist and recreational ventures. Some of the region’s better
known natural landmarks include the Erma River Gorge near the town of Tran, the
Zemen Gorge, and the Skakavitsa Waterfall.

Figure 1. Map of the Studied Region Showing the Locations of the Landscape Points
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METHODOLOGY
The research was conducted in three stages, as follows:
1. Preliminary familiarization with the region to determine potential key sections.
2. Mapping field work including the mapping out of 9 landscape points in the
mountain systems of Zemen Mountain, Milevska Planina, Cherna Gora, Ruy, Lyubash, and Erul Mountain.
3. Laboratory processing the data collected in the field
4. Summarizing the results
RESULTS AND DISCUSSION
Landscape Diversity
The research and analysis of the landscape diversity of the Kraishte region between
the rivers of Konska and Bistritsa follows the landscape differentiation model introduced by Todorov and Zhelezov (2014) and was taxonomically limited to the
sub-type level.
In our classification of landscape diversity, taxonomic unit of Lanscape Class was
taken as the leading one. The main diagnostic criterion used for its determination
was macro-relief (Petrov, 1979; Velchev et al., 1992; Popov, 2001).
The second taxonomic level was Landscape Type. Using it, we identified and
grouped together territories with similar hydroclimatic conditions (Velchev et al.,
1992; Popov, 2001). The leading criterion for identifying landscape types on the map
was the characteristics of the climate in terms of temperature and humidity features.
We identified the following five types of landscapes within the territory subject to
our study:
• Mountainous, moderately warm, Sub-Mediterranean;
• Mountainous, moderately warm, semi-humid;
• Mountainous, moderately warm, humid;
• Tall-mountain meadows;
• Hydromorphous and sub-hydromorphous;
The next taxonomic level is that of landscape sub-types as characterized by the character of the plant formations occupying them (per Velchev et al., 1992). The studied
area includes:
• Transitional-to-Sub-Mediterranean, low-lying mountain/hollow forests and
shibliaks.
• Low-lying mountains, transitional-to-moderate.
• Intermediate mountain forests.
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Productivity
Landscape point No. 1
Mapping included taxonomic description of formations in an oak offshoot forest at
an elevation of 694 m above sea level with eastern exposure in Zemenska Mountain
(Fig. 2). The formation consists of oak trees with sporadic beeches (poorly developed),
cornel trees, hazelnuts and hawthorns. Projected coverage comes to 50 - 60%.
The mortmass depth of the area (М), made up of mainly dead leaves, is considerable
(10 to 12 cm). Topsoil depth ranges between: А – 0-5 cm; ВС – 5-20 cm; С - over
20 with over 50% of rock and inclusions. Oak biomass production is estimated at
24.462 t/ha dry matter.

Figure 2. Forest Formation in Zemenska Mountain

Landscape point No. 2
Mapping included the taxonomic description of a very scattered beech tree forest
formation in Milevska Mountain located in a gully standing at 1174 m above sea
level (Figure 3). The slope is intensely eroded and interspersed with large boulders.
The researched area includes 10 trees. The depth of the mortmass layer here is 10
to 11 сm. The layer of topsoil is very thin to non-existent in places. Beech biomass
production is estimated at 0.3 t/ha dry matter.
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Figure 3. Forest formation in Milevska Mountain

Landscape point No. 3
Mapping included the taxonomic description of a mixed forest formation overlooking the village of Slatino standing at 885 m above sea level in Cherna Gora Mountain
(Figure 4). The formation consists of oak and white pine trees with undergrowth of
hip and hornbeam. Several species of mushroom and wild strawberries were also
identified. The topsoil layer is shallow. Oak biomass production is estimated at 2.09
t/ha dry matter while for white pine it stands at 0.80 t/ha dry matter.

Figure 4. Forest formation in Cherna Gora
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Landscape point No. 4
Mapping included the taxonomic description of a mixed forest formation in the Ruy
Mountain overlooking the village of Lomnitsa 790 m above sea level (Figure 5). It
consists of oak, spruce, and ash trees. The soil consists of the following layers: Аo - 3
сm; А – 0-50 сm;
АВ - at 50 сm. No inclusions were identified. Biomass production is estimated at
3.00 t/ha dry matter for beech.

Figure 5. Forest formation in Ruy Mountain

Landscape point No. 5
Mapping included the taxonomic description of a mixed forest formation in the Ruy
Mountain overlooking the village of Zelenigrad standing at 890 m above sea level
(Figure 6). The formation consists of white pine and oak. The soil consists of the
following layers: Аo - 3 сm; А – 0-50 сm; АВ - at 50 сm. No inclusions were identified. Biomass production is estimated at 1.08 t/ha dry matter for oak.
Landscape point No. 6
Mapping included the taxonomic description of a forest formation in Lyubash Mountain near the village of Staniovtsi at 883 m above sea level (Figure 7). It consists
247

of oak trees with undergrowth of hip, blackberry, hawthorn and several species of
mushroom. Soil consists of the following layers Аo - 2-3 сm; А – 3-30 сm and АВ
– at over 30 cm. Mortmass layer (М) thickness is 5 – 6 сm. Biomass production is
estimated at 1.92 t/ha dry matter for oak trees.

Figure 6. Forest formation in Ruy Mountain

Figure 7. Forest formation in Lyubash Mountain
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Landscape point No. 7
Mapping included the taxonomic description of a forest formation in Lyubash Mountain at the village of Krivonos at 965 m above sea level (Figure 8). The formation
consists of black pine trees planted by man. The brown forest soil consists of the
following layers Аo - 3-4 cm and a shallow А layer with thickness varying between
4 and 30 cm. Inclusions account for 30 – 40 % of the soil. Biomass production for
black pine is estimated at 1.47 t/ha dry matter.

Figure 8. Forest formation in Lyubash Mountain

Landscape point No. 8
Mapping included the taxonomic description of a forest formation in Erul Mountain
at Sveta Troitsa Monastery in the village of Erul at 1133 m above sea level (Fig.9).
It is dominated by oak trees. The soil layer is poor. Biomass production for oak is
estimated at 2.76 t/ha dry matter.
Landscape point No. 9
Mapping included the taxonomic description of a mixed forest formation in Erul
Mountain at Odranishki Monastery at 1001 m above sea level (Figure 10). The formation consists of oak and beech trees with undergrowth of hip and hornbeam with
several species of mushroom and wild strawberries. The soil layer is poor. Biomass
production for oak is estimated at 1.23 t/ha dry matter and at 1.66 t/ha dry matter for
beech.
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Figure 9. Forest formation in Erul Mountain

Figure 10. Forest formation in Erul Mountain

CONCLUSIONS
The forest formations in the Kraishte region between the rivers of Bistritsa and Kosnska can be described as having low biomass production rates.
For deciduous forest formations high biomass production rates have been observed
only for the oak trees of the first formation in Zemenska Mountain. The mapped areas in the Ruy Mountain and the Erul Mountain also show poor biomass production
rates for beech.
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Conifer formations are rare and can only be described as concomitant. In the mapped
areas where conifer formations were comparatively representative (Lyubash and
Cherna Gora mountains) biomass production rates were also low.
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SUMMARY
Productivity of the landscapes is one of the basic parameter of the landscapes. It is representative for the parameters of the landscapes and gives opportunity for evaluation of the
potential of the landscapes. The region of Kraiste is situated in western Bulgaria and it is one
of the poorest regions in Bulgaria. The investigation of the landscape diversity and present
potential of the landscapes is key element in the process of sustainable development of the
region and changing of the economical situation. The research includes two general levels.
The first level is related with determination of the general landscape units. The second part
consists estimation of the productivity of the landscape based of plant productivity in different landscape units.
Keywords: landscape, productivity
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INTRODUCTION
Among the numerous uses by man, the relevance of black locust (Robinia pseudoacacia L.) for establishment of short rotation energy crops has been pointed
out, particularly in relation to its environment-friendly properties. Compared to
conventional gasoline, ethanol from black locust reduces fossil fuel use and contributions to climate warming, acidification, and eutrophication. These reductions
are greater than for other bioenergy feedstocks, including poplar trees, due in part
to the low input requirements of black locust during production (Straker et al.,
2015). Black locust trees positively affect both soil microbial biomass and activity, improving soil characteristics and promoting its quality and health (Bolat et
al., 2015). Carl et al. (2017) mentioned also that black locust grows in areas with
soil pH up to 8, and since it belongs to the legume family it is capable of nitrogen
fixation. Therefore, black locust survives in areas with less nutrients and limited
water supply, such as previous open-cast mining lands and other extremely dry
and sometimes salty environments like the urban territories (Carl et al., 2017).
Rédei et al. (2015) qualify black locust as the best tree for wood energy production
plantations, because of its excellent features, such as vigorous growing potential
in juvenile phase, very good coppicing ability, high wood density and dry matter
production, favorable combustibility, relatively fast drying, easy harvesting and
wood processing.
Energy crops are high-density systems of selected genotypes (Ceulemans, Deraedt,
1999), which are usually managed by repeated coppicing. Cultivation of shortrotation crops requires estimation of the aboveground dendromass production and
regression equations relating tree biomass (kg) as well as its components, with
easily measured tree and stand variables are employed for this purpose. To achieve
acceptable accuracy the tree-level predictors in the biomass models normally will
vary with tree form (Burkhart, Tomé, 2012). Matula et al. (2015) pointed out that
although resprouting multi-stemmed woody plants form an important component
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of the woody vegetation in many ecosystems, a clear methodology for reliable
measurement of their size and quick, non-destructive estimation of their woody
biomass and carbon stock is lacking. The usual procedure for coppiced plants,
grown in energy crops, is to derive the general allometric equation (Huxley, 1972)
on diameter (at certain height above ground, such as 22 cm, 30 cm and 100 cm)
at shoot level and apply it separately for each shoot on the stump (Laureysens et
al., 2003; Walle et al., 2007; Paris et al., 2011; Verlinden et al., 2015). The study
by Matula et al. (2015) showed that in spite of the structural complexity of multisprout woody plants, their biomass and carbon stock can be reliably estimated
and demonstrated that, to achieve the best or close to the best possible sprout
biomass estimates of an individual resprouter, the basal diameters of the 2 to 5
largest sprouts need to be measured, while, at the stand level, only the parameters
of the largest sprouts are needed for nearly perfect estimates with almost no error.
A study on the coppice biomass production of two North American willow species
by Mosseler et al. (2014) indicated that the average of the measurements (diameter
and length) of the three largest stems per plant had the strongest relationship to
biomass yield. The same investigation revealed also that despite the negative relationship between stem diameter and the number of stems per plant, the number of
shoots has a strong positive influence on biomass yield. Cotillas et al. (2016) supported the notion that in multi-stemmed individuals, biomass estimations based on
basal area are more accurate than those based on single-stem diameter, especially
for the belowground compartment. They proposed fitting the biomass of the coppiced plant to the quadratic mean diameter of all shoots on the stool, employing the
general allometric model (Cotillas et al., 2016). Allometric models at stool level
are known for coppiced chestnut trees in Spain (Menéndez-Miguélez et al., 2013).
To derive the models, the examined predictor variables included diameter of the
thickest shoot and its height, number of shoots per stool, arithmetic mean stool
diameter, quadratic mean stool diameter and stool basal area.
The main objective of this study was to derive progeny-specific stump-level biomass
models for coppiced plants from open pollinated families of the locally selected black
locust clones ‘Tsarevets’ and ‘Srebarna’, grown in North Central Bulgaria.
MATERIALS AND METHODS
Experimental plantation and data collection
The experimental black locust plantation was established in the autumn of 2013 on
the territory of Gulyantsi nursery of Nikopol Forestry Estate in North Central Bulgaria
(43º37´36.4˝ N, 24º41´39.1˝ E). The nursery is situated in the valley of river Vit at 29 m
a.s.l. The climate is temperate continental and the soil is Calcic Chernozem. The Nelder
wheel experimental design (Nelder, 1962; Namkoong, 1965) was adopted for the trial
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plantation, with 16 nearly-square spacings, ranging from 0.25 to 9.75 m2, and corresponding to initial densities of 40 000 to 1000 plants/ha. The half-sib families of the locally
selected black locust clones ‘Srebarna’ and ‘Tsarevets’ were arranged in 10 four-spoke
alternating sectors, separated by border spokes, and the planting densities varied along
the spokes. (Figure 1, Table 1). Plantation was established on prepared nursery land using
2-year-old seedlings, which were coppiced at the beginning of 2014.

Figure 1. The experimental black locust plantation in north-central Bulgaria:
a. Location (43º37´36.4˝ N, 24º41´39.1˝ E); b. View (April 2018)
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Data collection took place 3 times: at the beginning of the spring in 2015 and in the autumns of 2015 and 2016. The trees of 2 sectors (one four-spoke sector per family) were
harvested before the growth period of 2015 and provided dendromass data from coppiced plants of 3-year-old roots and 1-year-old shoots (Table 1). The same sectors were
re-sampled again in the autumn of 2015, after the end of the second growth season and
assured leafless biomass data from coppiced plants of 4-year-old roots and 1-year-old
shoots. In addition, sampling of 2 other sectors (1 sector per family) was done at the
same time, yielding woody biomass data from coppiced plants of 4-year-old roots and
2-year-old shoots (Table 1). The trees of 4 sectors were sampled in the autumn of 2016
to collect data from coppiced plants of 5-year-old roots and 3-year-old shoots (2 sectors from ‘Srebarna’ and 1 sector from ‘Tsarevets’) and from coppiced plants of 5-yearold roots and 1-year-old shoots (1 sector from ‘Tsarevets’) (Table 1).
Each sample tree was cut at 5 cm maximum stump height. Total length (to the nearest
1.0 cm), basal and breast-height diameters (to the nearest 0.1 cm) of the main shoot and
the number of shoots on the stump were measured. Stems and branches of all shoots
on each stump were weighted in situ, to the nearest 0.005 kg. Representative samples
of lignified biomass (100-300 g) were obtained from 3 plants per sector and their fresh
weight was measured in the field. The samples were oven-dried at 105°C to constant
weight and measured to the nearest 0.001 kg. Proportions of dry mass relative to the
fresh weight of the samples were averaged per sector and were subsequently used to
estimate the total amount of dry dendromass of each tree in the corresponding sector.
Table 1. Description of the data from coppiced black locust plants used to derive the aboveground dendromass models
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Model development
Considering the outcomes of earlier investigations (Menéndez-Miguélez et al., 2013;
Valbuena-Castro et al., 2016; Stankova et al., 2016a, 2017; Oliveira et al., 2017),
we chose as principal predictor variables of the aboveground woody biomass the
measurements of the main shoot on the stump: basal and breast-height diameters
(d0 and dbh, respectively) and total height (h). We included them in the allometric
(Eq. 1) and in a modified constant form-factor (Eq. 2) equation forms, which were
log-transformed:
w = axb → lnw = lna + blnx

			

(1)

w = a(z2h)b → lnw = lna + blnz2h 			

(2),

where w (kg) is the total aboveground dendromass per stump, lna and b are the intercept and the slope parameters respectively, x in Eq. 1 denotes any of the predictors
d0, dbh and h and z in Eq. 2 denotes either d0 or dbh.
The linearized-form one- (Eq. 1) and two- (Eq. 2) predictor allometric models were
subjected to the method of conditioning (Picard et al., 2012) in order to expand them
by expressing the slope or the intercept by an additional (secondary) predictor and to
convert them into two- and three-predictor models, respectively. Spacing, root age,
shoot age and number of shoots per stump were considered as the additional predictor. Each data set was divided into classes according to the levels of the secondary
factor (see Table 1) and Eqs. 1 and 2 were fitted by classes. To investigate the form
of the relationship, the estimated slopes and intercepts of Eqs. 1 and 2 were plotted
against the values of the classifying variable. We then expressed the slope or the
intercept of Eqs. 1 and 2 by the functional forms of the additional factor, inferred
from the charts.
Equations 1, 2 and the expanded models were then fitted in log-transformed form
to the total data set of each open-pollinated family and their adequacy was assessed
according to a set of criteria derived from Gadow and Hui (1999), Parresol (1999),
Picard et al. (2012) and Sileshi (2014). Normality of errors was examined by ShapiroWilk analytical test, through the skewness and kurtosis estimates and by inspection
of the Quantile-Quantile plot. Homoscedasticity of errors was evaluated according
to White and Breusch-Pagan analytical tests and by exploration the plot of residuals
against predicted values. In case homoscedasticity was not unequivocally proven by
all tests, Heteroscedasticity Consistent Covariance Matrix estimator was applied to
ensure the efficiency of the regression estimates (Long, Ervin, 2000). Stability of
parameter estimates was assessed by the Percent Relative Standard Error (PRSE%),
which is the ratio (in percent) between the standard error and the absolute value of
the regression parameter and must attain values below 25%. The Percent Relative
Standard Error served indirectly also to control the effect of possible outliers and in256

fluential observations. Regression models were examined for bias by t-test for mean
error equal zero and simultaneous F-test for slope equal to 1 and zero intercept of
the linear regression relating observed and predicted values. The Condition Number,
that must obtain estimates below 30, was used to take care of potential variance inflation due to multicollinearity. Ratio correction for bias (Snowdon, 1991) was applied
to convert the predicted values to arithmetic, untransformed units. Unbiasedness of
the back-transformed predicted data was judged according to the results of 3 tests
(Stankova et al., 2017) and the predictions were considered adequately adjusted by
the applied correction factor, if at least 2 of the tests proved it.
The two- and three-predictor adequate models were grouped according to the secondary factor they contain and comparison within the groups was carried out by applying the Akaike weights. Akaike weights represent the relative likelihood of a model,
providing strength of evidence in favor of one model over the other (Wagenmakers,
Farrell, 2004; Sileshi, 2014). The other criteria, used to assess the goodness-of-fit of
the adequate models, included the adjusted coefficient of determination (Radj.), the
root mean squared error (RMSE) and Akaike information criterion (AIC). Model efficiency (ME) was also employed as a relative measure of model performance (Gadow, Hui, 1999) and the average of the absolute values of relative errors (MARE%)
indicated the magnitude of the prediction errors relative to the modeled dendromass.
As a result, adequate one-, two- and three-predictor specific biometric models for the
two coppiced black locust open pollinated families were derived, allowing reliable
aboveground dendromass estimation from various sets of predictors.
RESULTS
Both slope and intercept of the examined log-transformed models (Eqs. 1 and 2)
revealed linear trends on shoot and root age. No trends were distinguished between
the slopes and the spacing, while the intercepts exhibited logarithmic relationship
to the growth space. The observed trends were considered in formulating the set of
biomass models to be examined according to the defined criteria for adequacy.
Six and nine adequate allometric dendromass models were derived for the families
of ‘Srebarna’ and ‘Tsarevets’, respectively (Tables 2 and 3).
The general allometric equation, applied to the basal diameter of the main shoot,
was adequate to describe the amount of the aboveground dendromass of both families. Two- and three-predictor biomass equations including number of sprouts as
additional independent variable were suggested for both half-sib progenies (Tables
2 and 3). No age-related prediction models were derived for the woody biomass of
the family of ‘Srebarna’, while both root and shoot age proved to be significant predictors of the lignified biomass of the progeny of ‘Tsarevets’. Adequate dendromass
model including main shoot length and spacing as independent variables was developed for the coppiced plants of ‘Srebarna’ family. The breast-height diameter of the
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Table 2. Aboveground dendromass models for the progeny of clone ‘Srebarna’

Table 3. Aboveground dendromass models for the progeny of clone ‘Tsarevets’

7
main shoot did not produce adequate one- and two-predictor biomass models
and
showed inferior performance in the three-predictor regression equations (Table 2).
Four allometric models of highest accuracy and prediction potential were selected
for the progeny of ‘Srebarna’ and 5 best models were chosen for the coppiced plants
of ‘Tsarevets’. Exponential form of dependence on the number of sprouts was established for the family of clone ‘Srebarna’, while the power form relationship to
shoot number was found superior for the progeny of ‘Tsarevets’. The three-predictor
models based on the basal diameter and the length of the main shoot, which included
the shoot number as a secondary independent variable showed optimal estimates of
the goodness-of-fit statistics (Table 4).
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Table 4. Parameter estimates and additional goodness-of-fit statistics of the best derived dendromass models

The family-specific stump-level models derived in this study explained more than 85%
of the variation in the aboveground lignified biomass of the investigated progenies and
obtained root mean squared errors of less than 0.5 kg (Tables 2 and 3). The model efficiency coefficient (ME) of most of the regression equations was below 0.2, which is
close to the optimal nil value for this test statistics. The magnitude of the average absolute deviation (MARE%) fluctuated around 30-35% from the value of the modeled variable. The diameter-based one-predictor allometric model (M1) and the best goodnessof-fit model (M3.1) for each family (Table 4) are illustrated in Figures 2 and 3.
DISCUSSION
The importance of spacing as a predictor in modeling coppice biomass production
has been recognized in a study by Dahlhausen et al. (2017), which develops biomass functions for young oak trees at four different European sites. The investigation showed that besides basal diameter, the local Stand Density Index (SDIl) is an
important independent variable and neglecting stand density as a factor leads to an
overestimation of the predictions, since the SDIl has a negative influence on biomass
(Dahlhausen et al., 2017). The study of Stankova et al. (2016a) on the dendromass
of 4 black poplar hybrids in Northern Bulgaria revealed that the results on the influence of spacing as a predictor of aboveground dendromass were not unequivocal and
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Figure 2. Observed (dots) and predicted (lines) stump-level dendromass of the progeny of
clone ‘Srebarna’. a. According to d0 (M1). b. According to hd02 by shoot number (M3.1).
Abbreviations: d0 – basal diameter of the main shoot, h – total height of the main shoot.
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Figure 3. Observed (dots) and predicted (lines) stump-level dendromass of the progeny of
clone ‘Tsarevets’. a. According to d0 (M1). b. According to hd02 by shoot number (M3.1).
Abbreviations: d0 – basal diameter of the main shoot, h – total height of the main shoot.
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significant relationships were established only for the coppiced plants of clones ‘BL’
and ‘NNDV’, but not for ‘Agathe’ and ‘I 4551’. No adequate clone-specific stumplevel dendromass models including spacing were derived, on the other hand, for the
coppiced black poplar clones ‘Agathe’ and ‘Guardi’, grown in South Western Bulgaria and harvested within five years of stump age (Stankova et al., 2017). A powerform relationship to growth space was established for the multistem plants of the
family of ‘Srebarna’ in the present study, indicating also an increase of the individual
leafless biomass with the decrease of density (Tables 2 and 4). This result, along with
the earlier findings on the black poplar hybrids (Stankova et al., 2016a, 2017), imply
that the effect of spacing on allometry of coppiced plants may be genotype-specific
and related to the tree form peculiarities of the particular clones and progenies.
In spite of its simplicity, the general allometric equation employing the basal diameter
of the main shoot, was adequate to describe the aboveground dendromass of the entire multistem black locust plant (Tables 2 and 3). Investigations by other researchers,
which fitted successfully the diameter-based allometric model regardless of the tree
form (Paul et al., 2013a, b), confirmed that this is not an exception. Our results indicated also that, while the scale invariance (self-similarity) and universality (Marquet et
al., 2005) of the power-law relationship as well as the parsimony are its main advantages, the inclusion of additional predictor variables improve significantly the model
accuracy (Tables 2-4). Our study showed that the models of the highest predictive
power include both main shoot diameter and length, which is in agreement with the
findings by other investigators (Vejpustková et al., 2015; Carl et al., 2017).
Although earlier studies on allometry of juvenile black locust trees derived adequate
models, based on the breast-height tree diameter (Stankova et al., 2016b), the outcome of the current research agreed with the findings by other investigators, who
found that basal diameter is a better predictor of the black locust biomass or the
biomass of coppiced plants than breast-height diameter or height (Böhm et al., 2011;
Ciuvăt et al., 2012, 2013; Matula et al., 2015). According to Matula et al. (2015) the
superiority of the basal over the breast-height diameter is likely because sprouts in
the basal area are not branched, and thus, their basal diameter represents the whole
sprout; in contrast, from the basal area to breast height (1.3 m), the main stem often
has several branches, and thus, breast-height diameter is likely to underrepresent the
biomass of the whole sprout. In study on biomass allometry of juvenile broadleaves
in Romania, Blujdea et al. (2012) also found superiority of basal to breast-height
diameter as a predictor. According to the authors this was caused by a significant
share of the crown, by trees having a ‘‘shrubby’’ appearance and by the difficulty to
identify the stem either because of active branch growth and lack of dominance or
slow growth.
Earlier studies recognized the importance of growth stage as other possible independent variable that can increase the predictive power of the dendromass models at stool
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level and suggested biomass models, including age variable in either intercept or
slope of the power relationships, depending on clone (Valbuena-Castro et al., 2016;
Oliveira et al., 2017; Stankova et al., 2017). This study also proposed adequate agecontaining dendromass equations for the open-pollinated family of clone ‘Tsarevets’
(Tables 3 and 4), but the parameter estimates did not indicate substantial contribution
of the time variable to the biomass prediction (Table 4), which suggests broadening
of the data range in terms of the included plant ages. In agreement with the findings
by Bergkvist and Ledin (1998) and Laureysens et al. (2003), who noticed significant
correlation between the number of shoots and stool biomass, we developed two- and
three-predictor adequate models comprising the shoot number as a factor. Our result
is in agreement with the observation of Oliveira et al. (2017) that the inclusion of the
number of shoots per stool as an independent variable improves the biomass models
under coppice conditions and is in concordance with the findings of Stankova et al.
(2016a, 2017) that the genotype-specific dendromass models for coppiced plants of
the highest goodness-of-fit are those including the number of sprouts as a predictor.
CONCLUSIONS
Stump-level above-ground dendromass models, specific to the half-sib progenies
of the locally selected black locust clones ‘Srebarna’ and ‘Tsarevets’, were derived.
They are based on principal dimensions of the main shoot on the stump and reveal
dendromass growth with the increase of the number of shoots. 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.
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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, applied 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.
Keywords: allometric equation, Nelder wheel design, Robinia pseudocacia L., stump-level
models, dendromass

		
* tatianastankova@yahoo.com

267

STUDY OF SPATIAL AUTOCORRELATION IN NATURAL
POPULATIONS OF PLATANUS ORIENTALIS L. IN BULGARIA
Mira L. Georgieva*
Forest Research Institute – Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
INTRODUCTION
Oriental plane tree (Platanus orientalis L.) is a fast-growing, long-life tree species
with valuable wood and high decorative value. In Bulgaria, it is found only in the
southern part of the country and is the only naturally occurring representative of
the Platanaceae family. Forests of Platanus orientalis fall under Annex 1 of the
Habitats Directive (Dir 92/43 CEE) and in Appendix 1 to Resolution 4/1996 of the
Standing Committee of the Berne Convention and in the Red Book of Bulgaria,
vol. III, category “Endangered” (Biserkov et al., 2011).
Because of its valuable economic qualities and specific ecological requirements in
Bulgaria oriental plane tree has been the subject of a variety of studies related to
the ecological features, reproduction, growth and productivity of the plantations,
germination of the seeds of regeneration, shape diversity and phenological behaviours of the species. (Krastanov et al., 1969, Delkov, 1977, Vlahov, 1982).
An extensive research of genetic diversity in the natural habitats of oriental plane in
Bulgaria were carried out by Grueva & Zhelev (2010, 2011) and a strategy for the
conservation of genetic resources of the species (Georgieva & Zhelev, 2005) has
been provided. Until now, the spatial distribution of genotypes within the natural
populations of Platanus orientalis in Bulgaria has not yet been investigated. Such
studies are of interest to the population genetics and are related to the concept of
spatial autocorrelation and its application to different scenarios of distances between
individuals, the influence of natural selection and other factors associated with different variants of population response to the above mentioned effects (Epperson
(1990; 1995a, b), Epperson & Allard, 1989, Knowles, 1991, Parker et al., 2001).
The aim of the present study is to analyze the spatial autocorrelation in natural
populations of Platanus orientalis in Bulgaria and to establish the factors influencing the spatial distribution of genotypes in them. The information will serve to
improve the measures related to reproduction of oriental plane trees under natural
conditions and to increase the population numbers in the natural habitats of the
species.
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OBJECTS, MATERIALS AND METHODS
Object of the study are two natural populations of Platanus orientalis in Bulgaria
located in the region of Sandanski (41°35’18.0”N 23°17’31.2”E) and Topolovo
(41°54’47.9”N 25°00’57.8”E).
The main reasons for choosing these populations are: 1) such a study requires the
inclusion of a large number of individuals (minimum 80-100) and 2) the location and
peculiarities of the terrain in these populations is most appropriate - it differs from
the typical almost linear alignment of tree species from the riparian habitats.
Below are the main features of the objects and their populations that are directly
related to the purposes of this study.
Object 1: Sandanski (Fig. 1 –A)
The locality is situated along the Sandanska Bistritsa River. The altitude is about 200
m a.s.l. The minimum precipitation is in August-September and the maximum is in
November-December. Snow cover is perishable. The average January temperature
is 1-2oC and the average July is 23-25oC. The retention period with air temperature
above 10° C is from March 25th to November 12th. The period of the latest spring
frost is from the end of March to the end of April. The main direction of the wind is
North and Northwest. Most windy days (V>=14 m/s) in March.
The population is about 110 years old and in the analysis are included 200 individuals from it on an average distance of 2.3 m apart. Flowering is before flushing in early spring (February-March). Monoecious flowers appear in small rounded clusters in
April. Female flowers give way to bristly, long-stalked, spherical fruiting balls that
ripen to brown in October and persist till the early winter. Fruiting balls typically appear in groups of 3-6. Each fruiting ball consists of numerous, densely-packed, tiny
seed-like fruits (achenes). Fruiting balls gradually disintegrate as fall progresses,
spreading their seeds, often in downy tufts, through the wind.
Object 2: Topolovo (Fig. 1 – B)
The locality is situated just below the village along the valley of the Yavoritsa River
(Chinar dere). The altitude is about 150 m a.s.l. The minimum rainfall is in AugustSeptember, and the maximum in May-June. The snow cover is perishable - between
2-5 days. The average January minimum air temperature is -4.6оС and the average
maximum July temperature is 29.8о С. The 10° C air retention period is from April
30th to November 5th. The latest spring frost appears between mid-April to about May
20th. The prevailing winds are west and northwest.
The age of the population is about 100 years, 80 individuals are included into analysis, with an average distance of 2.3 meters apart. The characteristics of flowering and
fruiting are similar to those of Object 1.
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Figure 1. Location of individuals surveyed for spatial autocorrelation in the populations of
Sandanski (A) and Topolovo (B).

The analysis of spatial autocorrelation was performed using the Moran (I) index,
which was calculated for the multiloci genotypes by Sokal & Oden (1978) and Sokal
& Wartenberg (1983) for a given spatial interval.
				

or

; 		

where:

,

where n is the total number of individuals;

wij = 1, if individuals i and j belong to the same spatial interval sq;
wij = 0, if they belong to different spatial intervals
Xi = 1, if i-th individual is homozygous on the given allele, 0.5 if heterozygous and
0 if the individual has no copy of this allele.
The expected value in the absence of autocorrelation is е –I/(n-I) (Sokal & Wartenberg, 1983). Significantly higher values mean positive spatial autocorrelation, and
lower - negative autocorrelation.
The SGS software (SPATIAL GENETIC SOFTWARE, Degen et al., 2001) was
used.
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RESULTS AND DISCUSSIONS
When examining spatial autocorrelation in the Sandanski population for all loci, the
immediate impress makes the statistically significant spatial autocorrelation in the
first two distance classes (20 and 40 m). This means that individuals located 20 to 40
m apart are genetically closer than would be expected in case of random distribution
of genotypes (Fig. 2). On an average distance of 50 to 70 m spatial autocorrelation
has not been established. Then it is again found in the range between 80 and 120 m,
after which a statistically significant autocorrelation occurs again. Only after 120 m
distance significant autocorrelation disappears. These results testify to the propagation and founding of the next population of individuals, which is not accidental.
Despite the light fruits of Platanus orientalis, the majority of them fall within a
relatively short distance. The results of the test are not unambiguous, but point out
unequivocally that after 120 m distance can be expected independence of genotypic
distribution, since after 120 m we can say with certainty that the individuals we are
examining are genetically so close to each other, as are all other individuals in the
population.

Figure 2. Spatial autocorrelation in the Sandanski population for all loci total and separately
by locus; D (obs.) - the calculated measure for spatial genetic structure (Moran’s index);
D (± CI) - 5% confidence interval.
271

If we going to spatial autocorrelation locus by locus the picture will be different.
No statistically significant spatial autocorrelation was detected in the PGI-1 locus.
Although at certain distances the statistical reliability is at the critical limit, no reliable deviations have been established. This directs the thought to an imbalance of
the individual loci, with some of them spatial autocorrelations being expected to
be statistically significant and in others not. In the PGI-2 locus, which is one of the
polymorphic loci for the oriental plane tree, the tendency of the analysis of all loci
is repeated - statistically significant spatial autocorrelation to a distance of about
60 m, then a deviation from the expected values and after 120 m - again a lack of
dependence. There was also no deviation from the confidence interval for PGM and
MNR loci, as well as for ADH and SkDH. The conclusion from the results is that
a significant deviation from the expected values is sufficient, which, if sufficiently
quantitative enough, could lead to a statistically significant deviation in the global
sense (i.e. when all the loci are included in the analysis).
In this case, the role of such a highly influential locus plays PGI-2, which is also the
most polymorphic. It can be seen that the trends in it completely coincide with those
common to all loci. This shows that analysis of only the top polymorphic loci can
give an idea of spatial autocorrelation without including low-level polymorphisms
that carry significantly less information in this regard.
A similar trend is also found in the population of Topolovo (Fig. 3).

Figure 3. Spatial autocorrelation in the Topolovo population for all loci total and separately by
locus; D (obs.) - the calculated measure for spatial genetic structure (Moran’s index); D (± CI) - 5%
confidence interval.
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Up to 30 m distance spatial autocorrelation is statistically significant as well as at 90
m while in the distance class of 30 to 45 m and then after 60 m remains insignificant
(except for the 85 m offset class, which can be ignored as falling within the statistical error). Here again, the most polymorphic locus PGI-2 repeats the tendency for
all loci, confirming the assumption that polymorphic loci carry the crucial part of the
information. In locus PGI-1, there was no reliable deviation from the random distribution of genotypes in space, whereas in PGM statistically reliable autocorrelation
was detected in small distance classes (20 m) and in classes over 100 m.
The percentage of statistically significant values of the Moran I-Index is higher than
the expected 5% error, indicating the existence of at least partially non-homogeneous, structured populations. This feature may be due to various reasons, the clarification of which is possible with further studies using higher polymorphic markers
such as DNA microsatellites. In the case of deciduous tree species, significant spatial
autocorrelations have been identified, due to the fact that their crossing systems are
much more varied than those of conifers, and they often reproduce naturally via
vegetative plant propagation. Significant autocorrelations are found, for example, in
Acer saccharum (Perry & Knowles, 1991), Quercus acutissima (Chung et al., 2002),
Quercus petraea and Q. robur (Bacilieri et al., 1994), while in other cases significant
autocorrelations have not been established (Chung et al., 2000b, 2003 et al.).
This indicates that the presence of autocorrelation in deciduous species populations
depends on a number of factors, the most important of which are the following:
cross-breeding system, fruit propagation and colonization history of the habitat.
Mainly due to the fact that while the first two factors are constant for a species, the
third may be quite different for the different populations, and so for the populations
of the same species to obtain quite different results.
The history of the colonization of the two habitats from the populations of the Platanus orientalis is unknown. Significant and approximately equal age of individuals in
populations and their high genetic proximity spoke of exogenous factors that caused
the colonization of the habitat, which is not often repeatable. As a rule, adult individuals who have undergone a long period of existence, the impact of environmental
factors and natural selection respectively, show accidental or near-random spatial
distribution of genotypes, while in young individuals, spatial clustering of genetically related individuals is often established (Epperson & Chung, 2001).
The similar behavior of spatial autocorrelation give rise to the assumption that colonization was mainly through the dispersal of fruits by the wind, less often by the
water. In both sites, the time of flowering and scattering of fruit coincides with the
period in which the winds have the highest power and predominant direction. The
location of oriental plane tree populations parallel to the water flow and their asymmetry with respect to the axis of the river valley indicates that the wind is the main
factor in the species spreading direction and the water is limiting factor for its survival and development. Horizontal migration possibilities of the species are only in
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two main directions - downstream and upstream, and offshore migration opportunities are no more than 50-100 m.
CONCLUSIONS
Spatial autocorrelation in the populations of Sandanski and Topolovo shows that
there is no strict correlation dependency between the distance between individuals
and the existence of correlation. There is also no strict correlation dependency between the main factors for population distribution (wind and water) and the values
of spatial autocorrelation in individual distance classes.
Populations of the oriental plane tree are at least partially inhomogeneous and structured, according Moran index values that are higher than expected 5% error.
Even if only one locus has a statistically significant deviation from the expected
values and if it is sufficiently quantifiable, it could lead to a statistically significant
deviation in a global sense when all loci are included into analysis (the polymorphic
locus of PGI-2).
It is necessary to continue the research involving more advanced and informative
genetic markers such as DNA analysis, which will allow an even more accurate
assessment of genetic diversity and genetic differentiation and will be the basis for
choosing the most appropriate conservation strategy for the species.
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SUMMARY
The present genetic research concerning the populations of Platanus orientalis L. is first of
its kind for the territory of Bulgaria. The spatial autocorrelation between the individuals in
populations of two geographically remoted from each other natural habitats of the species (in
Sandanski and Topolovo areas) has been studied. Moran’s index and statistical methods were
used for analysis and evaluation of the genetic structure of natural populations. The results
for the population of Sandanski show a statistically significant spatial correlation of the distances between the individuals in the range of 20 to 40 m and from 80 to 120 m. Statistical
significance of spatial autocorrelation for Topolovo’s population is founded only for a distance up to 30 m. In both populations the Moran’s index values are higher than expected 5%
error, indicating the existence of partially inhomogeneous, structured populations in them.
The study shows that analysis of only the top polymorphic loci can give an idea of spatial
autocorrelation without including the low-level polymorphism loci that carry significantly
less information.
Keywords: autocorrelation, Platanus, geographic differentiation, local species
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INTRODUCTION
To facilitate the utilization of the forest models and their implementation as a
decision-support tool in forest management, the modeling frameworks are being
incorporated into computer programs (simulators). Volume and assortment tables
for individual trees as well as whole-stand growth and yield tables (Nedyalkov et
al., 1983; Krastanov, Rajkov, 2004) have been legally approved years ago for application in the forest inventory and management in Bulgaria. Software has been
elaborated on their basis afterwards (e.g. WoodSELL, SORT, FET 1.11) to assist
their use in estimation of yield, volume and assortment structure of forest stands.
The simulator SilveStruct was recently developed for fast and easy estimation of
tree diameter, height and volume distribution in Scots pine plantations in Bulgaria
from alternative combinations of whole-stand variables (Stankova, Hristov, 2013),
employing relevant diameter distribution and height-diameter models (Stankova,
Diéguez-Aranda, 2010; Stankova, Diéguez-Aranda, 2013).
This work presents the simulator PineManageTool, which is adapted for estimation
of growth, yield and tree size distribution, and for modeling of thinning alternatives for Scots pine plantations in Bulgaria. The multimodular structure, the application and the base models of the program are described.
MATERIALS AND METHODS
Description and structure of the simulator
PineManageTool was designed as a multi-modular program in MS Excel and written in Visual Basic for Applications. It combines two, alternative to each other,
whole-stand sub-models (Module 1) and distribution sub-models (Modules 2 and
3), which are arranged in three, consecutively applied, modules. The first module
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provides prediction and projection in time of growth and yield variables at stand
level and allows simulation of thinning alternatives to suggest various options according to management objective. Module 2 recovers the diameter distribution of
the trees in the stand using the stand-level information about density and quadratic
mean diameter. Module 3 employs the output information of Modules 1 and 2 to
differentiate the stand into size classes according to height and volume.
The whole package has four files, one of which is the simulator and the other three
are chart-containing auxiliary files. The simulator is organized on eight sheets, six
of which include the two alternative whole-stand models, their applications and parameters (Module 1), while the other two sheets contain each of Modules 2 and 3.
Each sheet (except for the “Model parameters” sheet) is headed by a synopsis of the
respective module, applications and pathways, which are estimated on the sheet. The
synopsis includes information about the input variables and the estimated accuracy
for each option and output variable.
The simulator requires at least MS Excel 2010 environment or higher and its installation consists of simple download (or “copy and paste” action) and permission to
enable macros at file opening (“Enable content”).
Base models
Module 1
Module 1 can be implemented in two different ways: using a Stand Density Management Diagram (SDMD) (M1) or by a Dynamic growth model (M2).
Defined by site quality level, the SDMD incorporated into the simulator can be regarded as a third generation whole-stand model (sensu Pretzsch, 2009). However,
it exceeds the ordinary yield tables of the same generation, because of its ability to
project growth under various alternative management regimes. In addition, it complies with the requirement of the SDMDs that any two of the stand variables can
be used as entries in order to produce a description of the stand state and includes
a graphical representation of the stand, its growth trajectory and trajectory of thinning. The SDMD is composed of 5 elements, which are defined by principal stand
growth parameters (Stankova, Diéguez-Aranda, 2014): Equivalent height curves
(EHC), which describe the relationship between stand yield and density at a given
growth stage; Full density line, which connects the points of maximum density
– maximum yield combinations; Natural thinning curves (NTC), which describe
the yield growth of stands of given initial densities with time-lapse, considering
the process of self-thinning; Equivalent mean diameter curves (EDC), which connect yield-density combinations of stands having the same mean diameter; and
Yield index lines, which are parallel to the Full density line and indicate different
stocking levels. The following formulae were used to estimate the principal model
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components, following the estimation procedure described by Stankova, DiéguezAranda (2014):
NTC sub-model:
						

where: H is dominant stand height (m), H is dominant height class (m) (1m classes),
QMD is stand quadratic mean diameter, V is the total volume per hectare (m3∙ha–1),
v is the mean stem volume (m3), N is stand density (ha–1), N2, v2 are future and N1,
v1 are past records of the mean stem volume and stand density, respectively, α, p, c1,
c2, d1, d2, a2, a and c are global model parameters, b2 is a site index-specific model
parameter, X is a stand-specific model parameter, YI denotes yield index that corresponds to the stand stocking rate and obtains values between 0 and 1, vFDL denotes
the mean stem volume of stands on the full density line, while vYIL denotes the mean
stem volume of stands of yield index YI.
The dynamic growth model of Module 1 is a fourth-generation whole-stand model (sensu Pretzsch, 2009), which provides higher accuracy of projection than the
SDMD. However, it has limited application in prediction and thinning simulation,
and uses strictly defined sets of model entries. The Dynamic growth model (M2 of
Module 1) is composed of seven principal equations (Stankova, 2017), which are
shown in Table 1.
Module 2
Two-parameter Weibull function was applied to model the diameter distribution of
the Scots pine plantations:
where x is the breast-height tree diameter, b is the scale parameter and c is the shape
parameter of the function.
A parameter recovery method through moments was employed and the function parameters were recovered from the first raw moment m1, which is the arithmetic mean
diameter and the second central moment m2, which is the variance of the distribution
and is estimated by the arithmetic and the quadratic mean diameters (m2=QMD2-m12)
(Stankova, Diéguez-Aranda, 2010).
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Table 1. Framework of the dynamic model for growth and yield of Scots pine plantations
(M2 of Module 1 of PineManageTool)*

The following expressions were used:

where Г is the Gamma function. The arithmetic mean diameter was modeled through
a relationship on the quadratic mean diameter:
m1 = 0.9974QMD - 0.37.
Module 3
Module 3 includes two of the models for estimation of the tree height-diameter relationship, derived in the study by Stankova and Diéguez-Aranda (2013). The first
model is a generalized deterministic height-diameter relationship based on a modified relationship by Lenhart (1968) and the second is a generalized mixed-effects
height-diameter model using a formula by Cañadas et al. (1999) (Table 2). The tree
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volume estimation was done using the table for stem form height by Krastanov et al.
(1980) and adapting the equation:
						

(Stankova, Ferezliev, 2015).

A correction coefficient, equal to the ratio between the total stand volume estimated
by Module 1 and the sum of the volumes of all trees according to the formula above,
was included to assure compatibility of the results.
Table 2. Principal models for the height-diameter relationship derived for Scots pine plantations (in Module 3 of PineManageTool).

RESULTS AND DISCUSSION
Module 1
Sheet 1 of PineManageTool entitled “MODULE1. WHOLE STAND MODEL”
presents summary information for Module 1 and provides the starting point for simulator implementation by 2 drop-down menus, which allow the choice of the whole-stand
model and its application (Prediction, Projection or Thinning simulation) (Figure 1A).
Model 1 of Module 1 (M1. Stand Density Management Diagram) is presented by 4
alternative pathways of current stand state prediction, 3 stand projection pathways and
allows thinning simulation in 3 different ways. Model 2 (M2. Whole Stand Dynamic
Model) has one prediction, one projection and two optional thinning simulation pathways. The summary data on the input variables and the estimated accuracy (Figure
1A) provide the information necessary to choose the model and in some cases – to
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prefer the application of better accuracy. Model 1 and its applications are presented
on 3 separate sheets entitled “M1. Prediction”, “M1. Projection” and “M1. Thinning
simulation”, respectively, while all applications of model M2 are included in one sheet
entitled “M2”. After choosing the whole-stand model, its application and by clicking
the button “GO TO MODEL AND APPLICATION”, the estimation process is directed
to the respective sheet, according to user’s choice.
Each of the sheets for applications “Prediction” and “Projection” of M1 is designed
to include a drop-down menu for choice of the preferred pathway, input and output
data ranges (Figure 2A). The choice of the pathway determines which of the input
cells will be used and must be filled in. The input variables for the Prediction application of M1 are the site index class (SI class) and two of the variables stand dominant
height (H0), stand density (N) and quadratic mean diameter (QMD) (Figure 1A).
SDMDs are constructed for three site index classes: 16, 20 and 24m; therefore, model M1 can be implemented only within site index range from 14 to 26m dominant
height at 50 years reference age (Stankova, Diéguez-Aranda, 2012). The input variables for the Projection application of M1 are the stand dominant height (H0i), stand
density (Ni), quadratic mean diameter (QMDi), stand age (Agei) and mean stand
volume (Vi) of the preceding measurement and two of the variables stand dominant
height (H0), stand density (N) and quadratic mean diameter (QMD) of the following
measurement (Figure 2A). Beside the spatial dimensions, which are the usual input
variables for the Stand Density Management Diagrams, options to use stand age
(Age, Agei) in the input are also included (Figures 2A, 2C). In case of “Prediction”
application, the age variable is used to estimate the site index class, when data about
it is not available. In the “Projection” application, variables Agei (age at the time of
the preceding measurement) and Age (age at the time of the following measurement)
serve for calculation of current stand dominant height H0 in projection pathways 1
and 2. Prediction and projection pathways that use the combination quadratic mean
diameter (QMD) - stand density (N) (Pred4 and Proj3) as input provide the highest
possible accuracy and must be preferred when possible. The Projection worksheet
was designed to include also the analogous estimations of the prediction pathways
(Figure 2A), because they produce higher accuracy (see Figure 1A) and can be useful as a reference. However, only the projection pathways can act and can be presented as growth trajectories in time on the Stand Density Management Diagrams
using the “Chart” option of “M1. Projection” (Figure 2B).
Thinning simulations from below for Scots pine plantations are possible in 3 different ways using the Stand Density Management Diagram (Figure 2C): as a percentage from stand density (pathway T1), as a percentage from the total volume (pathway T2) and according to preferred level of yield index (pathway T3). As shown
on Figure 2C, the thinning simulation application (“M1. Thinning simulation”) is
performed in two steps and requires inputs twice: before the simulation of the thinning and after time lapse after the thinning, which can be expressed according to the
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future dominant height class (H0j) or by the future stand age (Agej). Beside the same
input variables that are used in the Projection application, the first step requires also
input information for the thinning intensity (TI), expressed as a percentage (TI≤40%,
in T1 and T2) or as a target yield index value (0<TI<1 in T3). If information on the
quadratic mean dimeter after time lapse after the thinning QMDj is available, the final estimates are given according to both the prediction and the projection pathways,
but only the projection pathways are applicable to describe the thinning simulation
trajectories on the respective charts (Figure 2D).
All 3 application sheets of Model M1 of Module 1 include 4 action buttons (Figures
2A, 2C). As indicated by their names, the buttons are used to “Estimate” the respective pathways, to “Erase” the input and output data ranges before the new calculation
(it is not obligatory and can be avoided, if a few input values are only changed), to
position the stand or its pathway on the respective Stand Density Management Diagram (“Chart”) and finally to continue to Module 2 with the “Disaggregate” button.
The output data and charts must be saved in a different file and it is advisable that
no changes are saved in the original program files. To allow the use of the “Chart”
option, the graph-containing auxiliary files must be closed.
Prediction, projection and thinning simulation pathways can be estimated simultaneously with data from three stands (Figure 2). This allows also to compare the stand
states and projection pathways on the respective charts. However, not always the stands
can be positioned on the same chart (Figure 2B), because the Stand Density Management Diagrams are differentiated by site index class (SI class=16, 20 and 24m).
The option “Disaggregate”, on the other hand, allows tree size distribution description of only one stand. Therefore, the stand of interest must be preliminary indicated
by selecting of its “Y” value in the output data range.
All applications and pathways of Model M2 of Module 1 are arranged as different
possible choices in the drop-down menu of sheet “M2” (Figure 1B). A description of
the stand state is produced using data of stand age (Age), density (N) and dominant
height (H0). The stand growth projection is possible from the data of the stand dominant height (H0i), stand density (Ni), quadratic mean diameter (QMDi), stand age
(Agei) and mean stand volume (Vi) of the preceding measurement and the stand age
after time lapse (Age). Two ways of thinning simulation are suggested: as a percentage from stand density (pathway T1) and as percentage from the total volume (pathway T2) with the other input data including dominant stand height (H0i), quadratic
mean diameter (QMDi), stand age at the time of thinning (Agei) and stand age after
time lapse (Age), stand density (Ni) or total stand volume (Yi), respectively (Figures
1B, 1C). The worksheet “M2”of Model M2 of Module 1 contains the same action
buttons as the application sheets of Model 1, except for the “Chart” button, and they
have the same mode of application. The option “Disaggregate” allows tree size distribution description of one stand and model application. Therefore, the respective
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predicted, projected or thinned stand of interest must be preliminary indicated by
selecting of its “Y” value in the output data range.
Module 2
Module 2 is intended to recover the diameter distribution of the stand, which parameters are listed as output variables of any of the applications of Module 1. By
clicking the “Disaggregate” button, the estimated output values for stand density
(N, Nj) and quadratic mean diameter (QMD, QMDj) are placed in the input field of
sheet “M2. DIAMETER DISTRIBUTION”, where by using the button “Estimate”
the diameter distribution is recovered for 3 different size class widths: Δ=1, 2 and
4cm (Figure 3A).
The diameter distribution can be further visualized for a chosen width of the size
class by using the drop-down menu and then clicking the button “Chart” on the right
side of the results table on the same sheet (Figure 3B).
Module 3
The estimates of the dominant stand diameter (D0) and the distribution of the trees by
diameter classes, as a result of Module 2 application, are automatically copied as input
variables on the worksheet of Module 3 (MODULE 3. TREE HEIGHTS & VOLUME).
Module 3 suggests two alternative options for estimation of the height – diameter relationship and tree height and volume distribution, respectively (Figure 3C). The first option makes use of the estimated values of dominant stand height, stand age and density,
which are listed as output variables of the applications of Module 1. The second option
utilizes the dominant stand height estimated by Module 1, but requires also calibration
of the model by additional measurements of height and diameter of a tree from the stand.
The second option is possible also without additional measurements for calibration,
entering zero values instead; however, this mode of application is at the cost of model
accuracy. The final output table shown on the sheet “MODULE 3. TREE HEIGHTS &
VOLUME” contains information on the distribution of the trees by diameter classes (for
Δ=1, 2 and 4cm), the tree height estimates, corresponding to the median values of the
respective diameter classes (CD) and the stem volumes, cumulated for all trees from the
respective diameter class (Figure 3C). An illustration of the height-diameter relationship is provided by clicking the “Chart” button, following the choice of the diameter
class width from the drop-down menu, as in Module 2 (Figure 3D).
CONCLUSIONS
The multimodular program PineManageTool is based on whole-stand and distribution models, which are derived and verified using extensive and representative data
from Scots pine plantations in Bulgaria. It can be applied for estimation of growth,
yield and tree size distribution of these stands and allows simulation of thinning al284

ternatives to support taking decisions on their management. PineManageTool can be
used on any computer with MS Excel version 2010 or higher.
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Figure 1. Whole-stand model M2 of PineManageTool. A. Module 1: summary of alternatives and initiation; B. Model M2 of Module 1; C. Flow chart, describing the applications of
M2 (Stankova, 2017).
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Figure 2. Model M1 of Module 1. A. Application “Projection” of M1; B. Projected trajectories for 3 stands according to M1; C. Application “Thinning simulation” of M1; D. Trajectory
of thinned stand according to M1.

Figure 3. Modules 2 and 3 of PineManageTool. A. Module 2; B. Diameter distribution chart
of Module 2; C. Module 3; D. Height-diameter chart of Module 3.
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SUMMARY
This work presents the simulator PineManageTool, which is adapted for estimation of growth,
yield and tree size distribution, and for simulating thinning alternatives for Scots pine plantations in Bulgaria.
PineManageTool is a multi-modular program based in MS Excel and elaborated using Visual
Basic for Applications. It combines two, alternative to each other, whole-stand sub-models
(Module 1) and distribution sub-models (Modules 2 and 3), which are arranged in three,
consecutively applied, modules. The first module provides prediction and projection in time
of growth and yield variables at stand level and allows simulation of thinning alternatives to
suggest various options according to management objective. Module 1 can be implemented
in two different ways: using a Stand Density Management Diagram (SDMD) (M1) or by a
Dynamic growth model (M2). Module 2 recovers the diameter distribution of the trees in the
stand using the stand-level information about density and quadratic mean diameter. Module 3
employs the output information of Modules 1 and 2 to differentiate the stand into size classes
according to height and volume.
The whole package consists of four files, one of which is the simulator and the other three
are chart-containing auxiliary files. The simulator is organized on eight sheets, six of which
include the two alternative whole-stand models, their applications and parameters (Module
1), while the other two sheets contain each of Modules 2 and 3. At least MS Excel 2010 environment or higher is required and installation consists of simple download and permission
to enable macros at file opening.
Keywords: simulator, Visual Basic for Applications, Stand Density Management Diagram,
Dynamic growth model, Pinus sylvestris
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REGENERATIVE AND ADAPTIVE POTENTIAL OF ОRIENTAL BEECH
(FAGUS ORIENTALIS LIPSKY) FORESTS IN STRANDZHA MOUNTAIN
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2 Gagarin str., Sofia, Bulgaria

INTRODUCTION
Forests and forest ecosystems have an important function in natural balance on Earth.
They also form the most substantial natural source, because they provide ecological
and economic benefits and profits to human communities. However, due to climate
changes, land use, over exploitation, fires and other factors (biotic, abiotic and anthropogenic) natural forests decreased dramatically all over the world (Özel et al.,
2010 a,b; Cepel et al., 2003).
The Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) in Bulgaria is distributed entirely in
Strandzha Mountain (Southeast Bulgaria). This is the best-preserved European broadleaf complex of the typical for the end of the Tertiary forests with evergreen shrubs
cover and their regeneration is of crucial importance. A significant part of these forests
are included in the system of protected areas with more than ¾ being part of the NATURA 2000 network (BG 0001007 “Strandzha”). They are also part of the natural habitat of European importance 91S0* Western Pontic beech forests, Subtype I (Strandzha
forests of Oriental beech with Strandzha periwinkle) and Subtype III (Beech forests
without understorey of South euxeinos shrubs). They have great economic importance
for the forestry sector occupying 14% of the forested area and providing about ¼ of
the total annual timber (EFA, 2009). Areas dominated by beech forests are a desired
site for recreation, different types of tourism etc., due to their rich biological diversity.
Beech forests are also a significant source of ecosystem goods providing a significant
quantity and variety of non-wood products as medicinal plants, mushrooms, fruits and
fodder. The natural regeneration of forest ecosystems are among the most important
processes in their development, part of their adaptation strategy. Regeneration rate is
believed to be one of the main indicators for estimating the adaptive potential of forests
to different stress factors (Cudlin et al., 2006; Frenzel et al., 2011). It is well known,
that the regeneration rate and crown condition are directly related to ecosystem integrity, being an important element of the adaptation process in a changing environment.
The aim of the present study was to assess the natural regeneration capacity of Oriental beech forests, their regeneration and adaptive potential in view of the sustainable management of these ecosystems.
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MATERIALS AND METHODS
Research object
The study was conducted in the Bulgarian part of Strandzha Mountain, Southeast
Bulgaria. The studied territory is part of the “Strandzha” NP with area of 116 100
ha of which 80% are broad leave forests, at an altitude from 0 to 710 m above sea
level. The object of the present study were natural Fagus orientalis Lipsky forests,
with an understory of various evergreen shrubs of the Colchid flora - Rhododendron
ponticum L., Daphne pontica L., grass communities and others.
Characteristics of research plots (RPs)
The structural and functional indicators of the Eastern-Beech ecosystems were studied on 27 research plots (RPs) (Table 1). The plots were situated on the territory of
the municipalities of the town of Malko Tarnovo (area of the town of Malko Tarnovo
and the village of Slivarovo), the State Forestry Station Kosti (area of the village of
Kosti and the village of Kondolovo), the village of Gramatikovo (land of the village
of Kalovo), Regional Forest Directorate Burgas. The plots were located in various
forests types with the participation of eastern beech (from 40 to 160 years old),
having different composition of the understory and different intensities of forestry
management. Some of the RPs were situated on the territory of the local protected
areas (“Silkosia” Reserve and “Vitanovo” Reserve). They were distributed in four
conditionally different types (Penev et al. 1969) of forest stands: 1) Stands with
understorey of Rhododendron ponticum L. (Oriental beech forest with Strandzha
periwinkle) – FO/RP (7 PRPs); 2) Stands with weed cover of Daphne pontica L.
(Oriental beech-Sessile oak grove with Strandzha periwinkle) – FO/DP (7 PRPs); 3)
Stands with herbs as lower layer (Oriental beech forest with herbs cover) – FO/h (8
PRPs) and 4) Stands without shrubs or herb cover, only litter (Oriental beech forest
with dead litter)- FO/n (5 PRPs).
Sites for RPs were selected based on a set of indicators that characterize terrain features and their significance: type of forest, exhibition, altitude, conservation significance, representativeness, soil types and characteristics, accessibility, etc.
The sites were set according to the current methodological requirements (ICP Forest
Manuals; Frenzel et al. 2011) and field surveys including the assessment and evaluation of the main parameters and indicators of the state of the forest ecosystems and
the dynamics of the processes taking place in them were carried out.
Indicators that characterize the territory: GPS coordinates (measured with the
Garmin Oregon 450 GPS); Exposure (°) - measured with the Garmin Oregon 450
GPS and LPS; Altitude (m) - measured with the Garmin Oregon 450 GPS; Slope
(°) - measured with altimeter CM 2015% LA, Garmin Oregon 450 GPS and Forestry
management plans (FMP).
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Indicators that characterize forest stands: Species composition - the species composition of the wood and shrub floor is determined in general, by crawling over the whole territory of RPs; Diameter of stem (1.3 m) - measured with ProTax-72 forest log for diameters
up to 72 cm; Height of stem (m) - measured with altimeter CM 2015% LA.
Crown condition indicators:
• Number of injured, diseased and dead trees - number of individuals within RP
• Spatial distribution of the crown parts - the highly illuminated top part (part A),
active increasing middle part (part B) and lower crown part (part C).
Table 1. Research plots characteristics: Site type 1 - South border zone, Strandzha subzone
(SbzSs),, High stem broadleaf forests on medium rich to rich, fresh to moist soils; 2- SbzSs,
High stem broadleaf forests on medium rich, fresh soils; 3 – SbzSs, High stem broadleaf
forests on medium rich, fresh to dry soils
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• Total defoliation % - On the methodology for assessment of the crown condition
of the International Cooperative Program for Assessment and Monitoring of Impacts
of Atmospheric Pollution on Forest Ecosystems - ICP Forests, Level I and ICP Forest Manual, Part IV (Visual Assessment of Crown Condition and Damaging Agents)
- for the top and the active part of the crowns (A + B).
• Secondary shoots -% - ICP Forest Manual, Part IV (Visual Assessment of Crown
Condition and Damaging Agents)
Assessment and sampling
Selection of RPs and model trees: The location of the RPs was selected in accordance with the methodology adopted by the International Cooperative Program for
Assessment and Monitoring of Impacts of Atmospheric Pollution on Forest Ecosystems (ICP Forests), Level I and ICP Forest Manual, Part IV “Visual Assessment of
Crown Condition and Damaging Agents”.
Frequency of assessment: According to the adopted methodology (ICP Forest), crown
condition assessments on the RPs were carried out annually (2013-2014) in two consecutive years. The evaluation period for each of the two years is between the end of
the first leaf leaching (when the leaves are fully developed) and the beginning of the
autumn aging - the field work was carried out between 15 June and 25 August.
Methods and criteria for visual assessment of crown condition: In assessing the crown
condition of the selected model trees in the studied forest ecosystems we used the methods and criteria for visual assessment of the crown condition as described in ICP Forest
Manual, Part IV (Visual Assessment of Crown Condition and Damaging Agents).
Defoliation of the crowns: The total number of evaluated trees was 324 (27 RPs per
12 model trees). The degree of defoliation of different parts of the crowns as well as
the overall crown defoliation were assessed. According to this methodology for assessment of crown condition there are 5 degrees of crown defoliation (Table 2).
Table 2. Assessment the crown conditions

Secondary shoots: Secondary shoots or adventitious shoots were defined as shoots
that develop from sleeping buds on the stem or branches. In some tree species, the
development of secondary shoots is a normal part of crown formation. In deciduous
tree species, the development of secondary branches in the crown and on the stem
may occur as a result of increased levels of light penetration of the crown. For all
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model trees at the RPs individual assessments of the quantity of secondary branches
(shoots) occurring in the evaluated crown and on the stem were made.
Methods for assessing natural regeneration: The evaluation of the natural regeneration is a complex process of assessment of the quantity (number) of the seedlings
(total and by tree species) per unit area, their coverage degree, age, origin, height and
quality. The most important criterion in determining the success of natural regeneration is the number of individuals of the studied tree species per unit area - m2, ha. In
order to determine the amount of natural regeneration, two methods were used – eye
measure and the counting sites method. The eye measure method was used to predict
the regeneration, as on a pre-selected route an inspection was performed on a RP and
an assessment was made. The counting site (CS) method was applied by stacking
linear transects and counting sites. A central model tree was selected, which served
as the starting point and intersection point of the transects. Two linear transects in
two directions (in the direction of the slope and perpendicular to the slope direction)
were marked with a length of 20 m and a width of 1 m (2 x 20 m2). Each transect was
divided into 1 x 1 m (1m2) counting sites (40 pieces). The total number of counting
sites assigned to all 27 RPs was 1080 with a total area of 1080 m2. On each of the
forty counting sites of each RP, the quantity (number), species composition, size,
origin, and quality of the subspecies were evaluated.
The amount of undergrowth was determined by counting all individuals from the
studied and the other tree species falling into the landing sites and linear transects
for all RPs. The seedlings were placed into a separate group, as a very small part of
them grow-up into samplings. Their quantity was determined for all RPs in order to
get a preliminary idea of the potential regeneration.
The total amount of the undergrowth was calculated (Kostov and Stipcov, 2004) using the formula:
			
(10000 n)
				N= Σ
p
Where: N is the number of seedlings per hectare
		
n - is the number of seedlings in individual CSs
		
p- the number of CSs
For the evaluation, a scale for the assessment of the regeneration under the slopes
(Nesterov, 1964) was used (Table 3).
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Table 3. Scale for assessment of regeneration (Nesterov, 1964)

Methods for assessing the adaptive potential of forest ecosystems
Reaction of the crowns to the impact of stress factors: Stress response category
On the basis of the data from the assessment of the crowns condition – total defoliation and % of secondary shoots, a classification of the studied trees is made and the
different categories of response to the impact of the various stress factors are defined
(Table 4).
Table 4. Stress response factors

Degree of forest decline: The assessment of the degree of forest decline of Oriental
beech forests in Strandzha Mt. was made using the data collected on field on the
availability and quantity (%) of dead and severely damaged trees (Table 5) within
the RPs.
Regeneration potential of forest ecosystems: Determination of regeneration potential
have been made according to the percentage of trees in various categories of stress
response and its relationship to the degree of forest stands decay.
Categories of adaptive potential of trees and their interrelations with other indicators: The category of adaptation potential, its relationship to grades and categories
of forest decline, regeneration potential and the probability of decay of forest stands
in 40 years were determined.
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Table 5. Assessment the degree of forest decline

Table 6. Stress response categorization

Table 7. Adaptive potential
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RESULTS AND DISCUSSION
Characteristics of habitats
The results of the measured environmental parameters of the sites (altitude, exposure
and slope of the terrain), the characteristics of the plantations (participation, completeness, bonity, type of habitat and age) and the dendrometric indices of the forest
stands (H, DBH and type of forest) are presented in Table 1.
The locations of the RPs are selected and located at altitude from 100 m to the highest point of the Strandzha Mountain - 706 m above sea level.
The variation in the exposure was relatively high, but the southern exposures prevail.
There is also significant variation with regard to the slope. The studied habitats were
predominantly on steep and heavily inclined terrain - above 20 ° (up to 36 °).
The selected model territories (RPs) had high participation of Eastern beech - between 60% and 100%. The fullness of forest stands varied between 0.6 and 1.0, with
the majority being 0.8.
In terms of bonity, about 50% of the explored beech forests were of II bonity.
There were three main types of habitats characterized by the soil conditions in the
area. According to the FMP, more than half of the studied forest stands develop on
habitat type 2CD2, 3 (99).
The studied oriental beech stands were highly heterogeneous in relation to their average age (defined by the FMP) - the age varied between 40 and 160 years. They were
unevenly aged, pure or mixed with other tree species (Quercus robur L.) and with
different species composition on the lower floor. Depending on the composition of
the lower floor, the 27 RPs were subdivided into 4 types.)
Characteristics of stands
The average diameters and the height of the studied plantations respectively are presented in Fig. 1 and the dynamics of Total defoliation (in %) of the crowns, as the
main indicator of crown condition is presented in Fig.2.
The degree of total defoliation of the crowns varied between 45 and 60%. The predominant part of RPs in 2013 had a degree of defoliation around 60%. In 2014, there
was a decrease in defoliation and crown damages. But that does not have a great
impact on the condition of the crowns. The total defoliation of the crowns of all RPs
shows that they fall into the third degree of damage - between 25 and 60%. This
defined the crowns as damaged and slightly transformed. The higher degree of defoliation in the first year of the study was probably due to the large population and the
prevalence of defoliating insects (i.e. Winter moth (Operophtera brumata L.). This
was also confirmed by the surveys of the size of the areas affected by different pests
(Forest protection station Varna, forestry stations and others (EFA)).
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Regarding the presence and quantity of secondary shoots, as crown condition indicator, significant variation was observed (Table 7). The majority of the studied trees
had a very low percentage of secondary branches. The highest percentage of this
type of alteration is observed in the actively growing part of the crowns (part B) and
in the part immediately above the stem (part C). The largest number of secondary
shoots was found in the model trees of RPs 8, 7 and 10. At PP 8 approximately 75%
of the branches in the lower part of the crown were secondary.
This was probably due to the age and spatial structure of the forest stands.
The large number of secondary branches in the crowns was also probably caused by
the large density of the layer of vegetation below the main canopy. It covered 100%
of the grass and shrubs floor and reached a height of 3-4 m. For this reason, on these
RPs natural regeneration was completely absent.The amount of secondary shoots at
the top of the crowns was very small or they were absent at all. Since these were the
illuminated parts, the formation of secondary branches in them occurred in the case
of mechanical damage or after drying of the top twigs.
Natural regeneration of the stands
An important factor for the condition of forest ecosystems is the degree of their regeneration capacity and the quantity and quality of seedlings and samplings in them. In
the studied oriental beech stands there was a significant variation in the quantity of the
seedlings and samplings on the RPs. The variation ranged from a complete absence
of seedlings to an abundance of ones that provide the flow of the regenerative processes. The total amount of Oriental beech undergrowth in the studied PRPs was 10 963
individuals/ha in 2013 and 13 176 individuals/ha in 2014. The density of seedlings
in the studied PRPs varied between 0.15 and 3.35 plants/m2 (1500 and 33500 per ha
correspondingly) in 2013 and between 0.05 and 3.4 plants/m2 (500 and 34000 per ha
correspondingly) in 2014. The dynamics in the quantity of the undergrowth in the
studied oriental beech stands is mainly determined by the quantity and the type of the
understory floor. The RPs 5, 7 and 17 are characterized by a large amount of seedlings
and saplings (from 18750 to 34000 seedlings and samplings/ha). On RP 17 the amount
of the plants was about 34 000 individuals per unit area (ha). This amount is sufficient
to ensure the success of the renewal process. This forest stand was young and is probably still in its phase of intense growth and development under the slopes. The smallest
number of seedlings was observed in the RP with a layer of evergreen shrubs, where
their cover was very dense. For sites 2, 8, 16, 24 and 25, single seedlings and samplings
were present and none were found in RP 8. This was probably due to the dense cover
of the ground floor of Strandzha periwinkle, which prevents the occurrence of tree species and the development of young individuals.
According to total amount of individuals and number of reliable seedlings and samplings per unit area (ha) the natural regeneration capacity was determined (Figure 3).
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Approximately 80% of all trees had grades 1 and 2 of regeneration capacity. About
50% of the studied oriental beech trees during the two years of the survey had first
degree of regeneration capacity, and the quantity of the seedlings and saplings is
enough to ensure the normal flow of the regeneration processes under the slope.
Three of the surveyed RPs (Nos. 6, 11 and 19) had regeneration capacity of grade 2
during the first year of the survey, but in the second year the amount of the seedlings
was sufficient to accept that it would ensure normal regeneration of the stands. On
these RPs, the quantity and composition of the lower floor permitted the normal germination and development of young individuals of the tree species.

Figure 1. Dendrometric parameters of the stands

Figure 2. Total defoliation of the crowns (in %)
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Figure 3. Distribution of F. orientalis seedlings (number/ha)

About 51.8 % (14) of RPs in 2013 and 66.6 % (18) of RPs in 2014 could be determined as having good regeneration capacity (Nesterov regeneration grades acc. to
Nesterov, 1964). About 26% in 2013 and 22% in 2014 of RPs were with satisfactory
regeneration grades. Poor grades of regeneration had 3.7 % of stands in 2013 (RP 9).
With bad regeneration capacity in 2013 and 2014 were 18.5 % and 11.1 % of the
studied RPs correspondingly.
The numbers of seedlings and samplings per unit area (items/ m2 and items/ha) are
considered to be the most important criterions for determining the success of natural
regeneration (Saatçioğlu, 1969). Our data strongly suggested, that the number of
Oriental beech seedlings varied widely from low to relatively high and very high,
ranging between 0.15, 2.63 and 3.5 seedlings/m2 during the studied period. For the
Oriental beech forest in Turkey the number of seedlings was reported to vary between
4 and 80 plants/m2 on average (Özel et al. 2010 a, b, Saatçioğlu, 1969). Garilov and
Dimitrov (1969) found, that forest types featuring Oriental beech formations and
Oriental beech (Q. petraea L.) formations with evergreen shrubs, the Oriental beech
resumed mainly through root sprouts, which were more sustainable and more intensively increasing in height, compared with seed saplings.
Stress response categories
On the basis of the results obtained for the crown condition indicators (total defoliation and amount of secondary branches in the crowns), the stress response category
for the studied trees was determined (Table 8). All surveyed stands belonged to stress
response category 3 during both years of the survey. This category defines trees as
damaged and slightly transformed and confirms the results from the assessments of
crown condition.
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Table 8. Parameters for assessment and classification of condition of the stands and their
potential for adaptation to environmental changes

Degree of forest decline
Another calculated parameter for characterization of tree status is the degree of degradation and decline of stands. For the determination of this indicator the percentage
ratios of the quantity of highly damaged and dead trees were analyzed (Table 7).
Approximately half of all surveyed trees (44%) are characterized by the first degree
of this indicator (N1), which determines them as composed of resistant trees. The
forecast for these trees is that in the next 40 years, less than 10% of the trees will die.
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About 48% of the trees studied in the first year, the amount of dead and heavily damaged trees determined them with grade 2 (N2) of the indicator, but in the second year
their condition improved and they moved to N1. This improvement in the condition
of the forests was due to the lower degree of crown defoliation during the second
phase of the study. In 2014, 25 of the RPs (93%) had grade N1 - tree degradation and
decline. This in turn determines the studied stands as sustainable and in good condition. Only one of the trees was determined to have high degree of degradation for the
two years survey (RP 16).
This indicates deterioration in the health of trees, which would lead to their gradual decay and in the course of 40 years between 11 and 40% of the trees are expected to die.
For RP15, the highest level of damage is defined (N3). The amount of dead and severely damaged trees puts this tree stand in a third degree of forest decline in the first
year of the survey. This characterizes the plantation as damaged and the prognosis
is that it will follow the disintegration of individual trees, which will form holes and
gaps in the stands larger than 0.01 ha, and subsequent complete dying of individuals
within 11-50 years.
In the second year of the study, the degree of defoliation was lower and, as no new
trees died for one or other reasons, the degree of decline of these trees was determined to be second (N 2), indicating a likely improvement in the state. This may also
be due to the forestry activities carried out and activities for protection and management of beech stands.
Category of regeneration potential
Based on the degree of defoliation and the amount of secondary shoots, the trees in
the studied forest stands were classified into categories, according to crown response
to the stress factors (Stress response categories). Depending on the number of trees
in the different categories, the regeneration potential was determined. Approximately 67% of the trees surveyed belonged to category R2 during both phases of the study
(see Table 7). The majorities of the trees were classified in category 2 of reaction to
stress factors and identified them as slightly to moderate damaged. This category of
regeneration potential determines the trees in good condition and provides a good
basis for the regeneration processes.
The remaining 33% of trees fell into the regeneration potential category R6, as the
overwhelming majority (over 60%) of model trees has a degree of defoliation above
35% and percentage of secondary shoots about 50%.
Regardless of the greater number of damaged and transformed trees, forest stands
with a regenerative potential category P6 were also in good health.
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Category of adaptive potential
Using the results obtained for the studied parameters and indicators, the degree of
adaptive potential of the studied oriental beech stands was determined (Table 7). The
category of adaptive potential is defined by the relationship of the grades and categories of forest decline, the regeneration potential and the probability for dying of the
vegetation in the next 40 years. A 44.4% of beech stands were classified as belonging
to adaptive potential category A. In these stands, damages can be overcomed without
serious disruption of the physiological processes in the moment. The probability of
dying in the next 40 years in these plantations is only 0.1 - 0.3 which makes them
highly resilient and adaptable to the changes in the environment.
A 22.2% of the studied trees were classified as category A(B*), i.e. in very good
condition for the moment, but within 40 years they will move to the next category of
adaptive potential (B) with occurring changes expected to have an effect and result
in disruption of the functional stability of individual trees. Failure to take measures
will increase the risk of secondary spread of pests and pathogens. This however, is
not expected to have direct threat to the stability of the tree stands. The probability of
degradation of plantations in the next 40 years will be higher - 0.3-0.7.
For 33.3% of the studied beech forests, a category of adaptive potential B was defined. At this level of adaptive potential, the changes that have occurred will have an
effect and will lead to a deterioration of the functional stability of individual trees.
Failure to take measures will increase the risk of secondary spread of pests and pathogens. However, there is no direct threat to the stability of the tree. The probability of
degradation of plantations in the next 40 years will be significantly higher - 0.3-0.7.
CONCLUSION
In general, the condition of the studied forest stands of Oriental beech was satisfactory. Over the two years of the study period, approximately 67% of stands had relatively good regeneration potential and 33% had lowered regeneration potential. The
successful persistence and regeneration of these forests will need applying adequate
management methods to preserve their regeneration capacity under the pressure of
anthropogenic factors and changing climate.
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SUMMARY
The Oriental beech forests are an important element of the vegetation in Strandzha Mt. where
they form the main types of ecosystems. The sustainable persistence of these forests is a priority in the conservation efforts of the “Strandzha” Nature Park (NP). The aim of the present
study was to assess the adaptive and regenerative potential of the different oriental beech
forests ecosystems. The survey was carried out during 2013-2014 in the area of Malko Tarnovo and the village of Kosti. A total of 27 research plots (RP) were set up in oriental beech
forests with different composition of the understory floor. On every RP basic dendrometric
indicators, crown condition indicators and characteristics of the habitats were determined.
The number of seedlings and samplings on each RP were counted. Based on the studied
indicators the stress response and degree of forest decline were determined. The regenerative
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and the adaptive potential of the stands were assessed. The degree of defoliation during the
study period was low, with some improvement in the second year. All studied oriental beach
trees were damaged and slightly transformed and belonged to category III of stress. Depending on the degree of forest decline, the surveyed individuals were considered to be resistant
or slightly transformed.
The obtained results indicated significant variation in the amount of the undergrowth in the
different types of studied forests, depending on the composition of the understory. On the basis of these results, the regeneration potential of the studied stands was determined. Over the
two years of the study period, approximately 67% of stands had relatively good regeneration
potential (category R2) and 33% had lowered regeneration potential (category R6).
Keywords: Strandzha Mountain, oriental beech, regeneration, adaptation potential
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COMPARATIVE ANALYSES ON SOME SOIL CHARACTERISTICS IN
DIFFERENT LAND USES FROM CENTRAL BALKAN MOUNTAINS
Lora Kirova*
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
INTRODUCTION
Carbon dioxide (CO2) is the most important greenhouse gas (GHG). Its annual emissions have grown between 1970 and 2004 by about 80% (IPCC, 2007). The increase
in atmospheric CO2 concentration results from human activities: primarily burning
of fossil fuels and deforestation, but also changes in land use and management such
as biomass burning, crop production and conversion of grasslands to croplands (Canadell et al., 2007, Lal, 2010 a,b).
Soil stores twice as much C as the atmosphere (Kochy, 2015), and the temperate
forests store nearly two thirds of the carbon from these ecosystems in the soil, which
makes them an important part of the global carbon cycle as a main sink (Gorte,
2009). These forests are usually managed for wood production, and the management practices can affect the carbon sequestration in the soils. It has been estimated
(Lal, 2004) that, depending on its management, soil has the potential to sequester at
least one fourth of total anthropogenic greenhouse gas emissions, but in the same
time managed soils have lost between one third to three fourths of their original soil
organic carbon (SOC) pools. Land use changes (LUCs) may strongly affect the balance between inputs of carbon to soils and outputs of carbon (Vesterdal et al., 2011).
The net flux of carbon from land use and land-cover change (LULCC) accounted for
12.5% of anthropogenic carbon emissions from 1990 to 2010. This net flux is the
most uncertain term in the global carbon budget, not only because of uncertainties in
rates of deforestation and forestation, but also because of uncertainties in the carbon
density of the lands actually undergoing change (Houghton et al., 2012). Still there
are many areas in which the LUC effect on the carbon accumulation in soils need to
be quantified (Harris et al., 2015) so the data from local and regional experiments are
urgently needed in order to support the national GHG inventories. There has been
paid a big attention on the temperate forests of Western Europe and North America,
where long term forest inventories provide data for carbon accounting (Olofsson et
al., 2009), and at the same time there is a lack of information for the carbon budget
in the small countries of Eastern Europe (Pilli et al., 2017). Тhe instability stemming
from drastic political and socio-economical changes of last decades in Eastern Europe made difficult to monitor the role of land use change in the carbon accumulation
(Kuemmerle, 2015).
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In the last decade the interest for the SOC content in Europe is rising which might be
due to the Kyoto Protocol (1997) and the need for accounting of the emissions, but
still for many of the eastern European countries like Bulgaria the information is available only at national level (Panagos et al., 2013) and the data collected for the soil
monitoring networks covers less than 50% of the territory. Because soil contains the
largest pool of C in the terrestrial biosphere (Scharlemann et al., 2014) it is important
to quantify impacts of different land uses and land use changes on soil C storage. The
aim of this work was to explore whether and how the carbon accumulation in the mineral soil layers are affected of the land use and land use change. The following effects
were investigated: a. the management effect of thinning activities in beech forests, b.
harvesting in meadows, c. grazing in pastures, d. the land use change effect of pasture
converted to spruce plantation, and e. the change of the vegetation type.
MATERIALS AND METHODS
Experimental sites
The study sites are situated in the Central Balkan mountain (Bulgaria), which characterizes with temperate continental climate (Shishkov and Kolev, 2014). The mean
annual temperature varies between 4ºC and 8ºC and the mean sum of annual precipitation is 901 mm (NIMH - BAS, 1972-2012). The temperature regime directly depends on the altitude and the trend of decreasing with height is observed. The quantity and distribution of precipitation depend on both altitude and aspect of slope.
It was selected to compare 3 groups of experimental sites: 1. Pasture with extensive
use (SP1) with spruce forest created over a similar pasture 43 years ago (SP2) to
artificially increase the treeline (LUC Grassland to forestland), 2. A beech forest in
natural condition and no human activities (SP4) with managed beech forest (SP3)
and with managed spruce forest (SP5) created after clear cut of a beech forest (63
years ago) in the area (Management activities and forest conversion – Forest land
remaining forest land), 3. And a non-managed grassland (SP8) with managed grassland (SP7) and with managed pasture (SP6) (Management of grassland – intensity
– Grassland remaining grassland).
Samples and data collection
The sampling was obtained during the summer of 2013 and 2014 in the mountainous zone of Central Balkan Mountain, between 1000 m and 1600 m of altitudes. The
sites are characterized by the same soil type – Cambisols (WRB, 2006), with variations in the soil subtype, same bedrock and the northern aspect of slope (Table 1).
This approach gave a possibility to perform comparative approach in soil analysis.
The soil was sampled in each experimental site in one representative soil pedological
profile and five core repetitions, by manual soil auger per soil layers as follows 0-10
cm, 10-20 cm, 20-30 cm and 30-50 cm.
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Table 1. Characteristics of the studied experimental sites

Analyses
The following soil properties have been determined, in accordance with the standardized methods in the Laboratory of Forest Soil Science at the Forest Research
Institute – BAS (Donov, 1974), for each sample:
• pH in H2O (ISO 10390:2005), nitrogen content (Kjeldahl method), and carbon content (modified Turin method).
The IPCC Good Practice Guidance for Land Use, Land Use Change and Forestry
(2003) was used to estimate the soil carbon stock in soil.
• A statistical analysis was performed using the SPSS 16.0 program. An analysis of variance (ANOVA) was carried out and the differences among means of
studied soil properties among the depth and between the land uses in each site
were verified by the Fisher’s test.
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RESULTS
Carbon content
Soil organic carbon (C %) is highest in the top soil layers and smoothly decreases
with depth. The results supported by the Fisher’s test analyses (Table 2) showed the
following main information: 1. The land use change from pasture (SP1) to spruce
forest (SP2) led to decreasing of the carbon content, unconvincing in our results
change in the 20-30 cm layer, and significantly increasing in the last studied soil
layer (30-50 cm); 2. The change of the vegetation type and the performed thinning in
SP5 induced light decreasing of the carbon content in the top soil layer; 3. The performed thinning activities in the beech forest (SP3) didn’t affect the carbon content;
4. The accomplished management in the studied grasslands led to increased carbon
content in all studied soil layers, better expressed in the 0-30 cm layers.
Carbon stock
The main differences concerning the carbon stock (Table 3) are: 1. The performed
land use change in SP2 – from pasture to forest is related with changes observed in
the whole soil profile with decreasing of the carbon stock in the top soil layer and
the last studied (30-50 cm), and with increasing in the middle layers (10-20 and 2030 cm) which is better expressed in the 20-30 cm layer; 2. The management and the
change of the vegetation type in SP5 did not induced any significant changes in the
carbon stock and the performed management in SP3 led to slight increasing of it in
the deepest layer; 3. The accomplished management in the studied grasslands also
didn’t affect significant the carbon stock and still there is slight increasing in all layers under 10 cm depth, better expressed in the pasture with intestine use.
Nitrogen content
The nitrogen content found in soils follows the same trend as the carbon content – it
is highest in the top soil layers and smoothly decreases with depth.
The following differences were established (Table 4): 1. The conducted afforestation
in SP2 led to decrease of nitrogen content in the top layers and gradual enrichment in
depth; 2. The change of the vegetation type and management activities in SP5 induced
light increasing in the percent content of this element; 3. The performed management
activities in the beech forest (SP3) also had weak impact expressed in increase of
the nitrogen content till 20 cm depth layers; 4. The accomplished management in the
studied grasslands led to increased nitrogen content in all studied soil layers.
C:N ratio
The soil C:N ratio (Table 5) varied with no statistical differences in most of the
studied plots. The major trend is a bit higher C:N ratio in the top soil layers and very
slight decreasing in depth. A higher C:N was established for managed grasslands –
SP6 and SP7, but without statistically significant differences. The C:N ratio showed
an average nitrogen stock in the studied soils and unfavorable conditions in terms of
elements cycling processes.
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pH
The pH in the most studied soil layers was measured to be extreme to strong acid
according to the Soil Conservation Classification of Ellis (1997)) and pH varied between 4.22 and 5.75. In depth the common trend showed an increase of the pH.
The results from Fisher’s test (Table 6) confirmed the following: 1. The conversion
of the pasture (SP1) in spruce forest (SP2) led to slow decreasing of the pH in the
layers under 10 cm depth with more clearly demonstrated in the last studied soil
layer (30-50 cm); 2. The change of the vegetation type and the performed thinning
activities in SP5 and t in SP3 did not induced significant changes; 4. The accomplished management in the studied grasslands also didn’t affect the acid reaction of
the soil.
DISCUSSION
Land use change effect of pasture converted to spruce plantation
Afforestation, the conversion of non-forested land into forest, is widespread in some
countries, however, the dynamics of soil organic carbon after afforestation are not
well understood (Shi et al., 2015). In former grasslands this process had a small negative (nonsignificant) effect indicating limited SOC change following this land-use
change (Zhiyanski et al., 2008; Bárcena et al., 2014). Studies on soil characteristics
in mountain ecosystems from Central Balkan region in Bulgaria show that land use
change and management intensity result in differences in soil carbon and nitrogen
concentrations (Zhiyanski et al., 2015, 2016). Scott et al. (1999) hypothesized that
soil C would increase with afforestation of grassland because of reduced C and N cycling rates, but their analysis showed that the mineral soil C in the 0-10 cm layer was
lower beneath forest than grassland (Davis and Condron, 2002). Our data support
this observation. Berthrong et al. (2009) also found a loss of SOC for grassland converted to forest, which was mainly related to pine afforestation where sequestration
of carbon in forest floor was not accounted for. In our previous research we studied
the land use change effect over the quality of the soil organic matter in the same region (Zhiyanski et al., 2017). It was found that the conversion of high-mountain intensive pasture to coniferous forest, caused differences in quantitative characteristics
of soil humus expressed with a slight decrease in organic carbon and total nitrogen
contents, decrease in soil pH and in the overall SOC stock in 0-30 cm (Zhiyanski et
al., 2017). Land use change from native forest to forest plantations (e.g. Pinus radiata) and grassland significantly increased N mineralization and nitrification in soils
of New Zealand (Parfitt et al., 2003). Afforestation is related to a decrease of C/N
ratio in soils, confirmed also by Deng and Shangguan (2017). The land use change of
native pasture to coniferous plantation was pronounced in decrease the SOC-stock in
mineral soil decades after planting (Zhiyanski et al., 2009). Hiltbrunner et al. (2013)
established that stocks of SOC were only moderately affected by the afforestation:
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in the mineral soil, SOC stocks transiently decreased after tree establishment, reaching a minimum 40–45 years after afforestation (−25%) and increased thereafter. The
results obtained in this study confirm the conclusions from previous investigations,
for most of the soil layers where the decrease in soil carbon content after conversions
from pasture to spruce plantation was determined (Zhiyanski et al., 2008 a). Here it
could be assumed that the noted increase in the soil C content and the Carbon stock
in some of the studied soil layers is a result from anthropogenic activity for the purpose to increase the treeline in the region, with the connected moving and mixing the
soil layers to form the planting site.
Management effect of thinning activities in beech forests and change
of the vegetation type
Zhiyanski et al. (2008 b) emphasized that the implementation of thinning activities
in coniferous plantations is desirable to improve the microclimate conditions and the
accumulation of carbon in the soil system. The conversion from natural beech forest
to coniferous plantation in treeline ecotones of the Central Balkan Mountains has
resulted in a decrease in total organic carbon stock (Zhiyanski et al., 2008 b). Baena
et al. (2013) concluded that recently thinned plots have lowest specific rates of net C
mineralization, while the not recently thinned plot have higher rates. The forest conversion of natural beech forest to spruce plantation did not conducted any significant
changes of carbon content and C stock 63 years after the conversion. No significant
treatment effects on soil nitrogen content were detected 32 years after thinning in
Norway spruce stand (Nilsen and Strand, 2008). Other studies found total nitrogen
concentration in the 0–10 cm soil layer significantly higher in the heavy thinning
treatment than that in the control treatment (p < 0.05), and no significant difference
was observed between the two treatments below 10 cm (Cheng, 2017). Management
activities in beech forest in our case seem to have a slight positive effect on soil
nitrogen concentration in superficial soil. For the C:N ratio and pH – there was no
significant change with respect to the performed change in the vegetation type and
thinning activities. A meta-analyses of Johnson and Curtis (2001) reported that forest
harvesting, on average, had little or no effect on soil C and N. In terms of the effect of
thinning intensity there is currently little evidence of changes in the mineral soil with
different thinning regime (Skovsgaard et al., 2006; Vesterdal and Leifeld, 2010).
Cuttings in meadows and grazing in pastures
One direct management intensity effect on SOC which is mediated by grazing, cutting, or fertilization regime is obviously the change in carbon input via the degree of
biomass extraction and altered photosynthetic activity (Wohlfahrt et al., 2008). Increases in the C and N storage have been reported, even when grazing management
results in decreased above-ground biomass. Generally, less than 1% of grassland C
is in above-ground biomass (Burke et al., 1997), whereas the majority of plant C is
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in below-ground roots (Hui and Jackson, 2005). Schuman et al. (1999) also reported
that larger root biomass can contribute more C and N to the soil in northern mixedgrass rangeland. Concentrations of SOC were also positively affected by greater
cutting frequency (Poeplau et al., 2016). All these studies support our results and this
can be due to grazing-induced changes in the species composition causing a lower
above-ground biomass but a greater below-ground biomass or root : shoot ratio (R:S)
and, therefore, an increase in the allocation of C and N below-ground (Schuman et
al.,1999). Therefore, future research should continue to investigate which species
have higher R:S values and species plasticity response to grazing. Soil C and N storage also could increase if the decreased above-ground biomass inputs to the soil are
offset by manure inputs (Conant et al., 2001). Lastly, grazing can influence the plant
photo-synthetic rate and C and N allocation patterns among species (Painter and Detling, 1981). Other factors like pH do not show so clearly a relation with the resulted
from grazing intensity change in plant diversity (Janssens et al., 1998). Conant et al.
(2003) indicated that soil C:N ratio is accurate indicator of differences in total soil
C between different grazing intensities treatments, but our study did not provide any
significant differences.
CONCLUSIONS
The results obtained in this study confirm the decrease of soil carbon content after
conversions from pasture to forestland in the treeline zone. It could be assumed that
the established variations in the carbon content could be related with anthropogenic
activities performed during the working process of artificial increase of treeline in
the region, with the mixing of soil layers.
There is currently a little evidence of changes in the mineral soil in terms of the effect
of thinning intensity. Management activities in beech forest in our case seem to have
a slight positive effect on soil nitrogen concentration in superficial soil. For the C:N
ratio and the pH followed the same trend as found in previous studies – there was no
significant change with respect to the performed change in the vegetation type and
thinning activities. It was observed that the accomplished management activities led
to increased carbon and nitrogen content in all studied soil layers, slight increase in
the carbon stocks, better expressed in the deeper soil layers in the managed pasture.
With this study we could not provide any significant differences in C:N ratio and soil
pH in terms of the effect of management activities in grasslands.
Acknowledgments: The work is a part of project “Land-use and management impacts on
carbon sequestration in mountain ecosystems” financed under the framework of the Bulgarian-Swiss Research Programme (“BSRP”), 2011-2016, between the Government of Bulgaria
and the Swiss Federal Council.
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SUMMARY
The aim of this work was to explore dependence of some soil characteristics from land use
type and management focusing on whether and how the carbon (C) accumulation in the mineral soil layers. The following effects were investigated: a. the management effect of thinning
activities in beech forests, b. harvesting in meadows, c. grazing in pastures, d. the land use
change effect of pasture converted to spruce plantation, and e. the change of the vegetation
type. In addition it was explored how these changes affected some of the general soil characteristics – nitrogen (N) content, pH and C:N ratio. The carbon content was found to be higher
in the top soil layers and smoothly decreasing in depth. The content of total nitrogen follows
the variation of the carbon – higher in the top soil horizon and decreasing in depth. The acid
reaction was found to be strong acid (4.02 - 5.20), which supposes that the studied soils have
very low base saturation. The tendency in depth was increasing of pH. In studied soils many
of the nutrients are under soluble form which suppose their leaching in depth. Afforestation
led to increasing of the carbon content in the soil, changes in the carbon stock, nitrogen content and pH observed in the whole soil profile. The performed forests management activities
and the change of vegetation type from beech to spruce didn’t affect significantly the studied
soil characteristics. The lack of management in the studied grasslands resulted in decreased
soil organic carbon and nitrogen content.
Keywords: carbon stock, mountain soils, conversion, spruce, beech, grassland, forestry
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Table 2
Soil organic carbon content (%) in different soil layers

Table 3
Carbon stock (t C/ha) in different soil layers

Table 4
Nitrogen content in different soil layers

Table 5
C/N ratio in different soil layers

Table 6
Soil acidity (pH) in different soil layers
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