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Dear followers of idea for sustainable development,

Уважаеми съмишленици на идеята за устойчиво
развитие,

Dear readers,
Уважаеми читатели,
Dear authors and friends,
Уважаеми автори и приятели,
You hold serial 46 volume (number 3/2014) of Scientific
Journal of Management and sustainable development,
published since 1999 from Faculty of Business Management at the University of Forestry, Sofia, Bulgaria.
In this volume you can find the integral text of the part
of presented papers before the XVI-th International Scientific Conference “Management and Sustainable Development”, held in Yundola in the period 21-23.03.2014.
The important issues of management and sustainable
development were discussed. Some main aspects could
been summarized as follows: multifunctional forest management have to be developed and encouraged in Bulgarian forests, because of their high importance for environment improvement and biodiversity conservation, there are
a high potential to encourage utilization of revenuwble
energy sources, based on the forest biomass; contemporary practical and theoretical issues in human resources
management; more attention have to be pointed out to the
social aspects for sustainable management; presentation
and implementation of the best practices and innovations;
the practice for sustainable development shaping have to
be reestablished; more atention have to be intended to the
students and post-graduated students investigations; the
more important issues have to be separated and have to
be discussed into a suitable approach – for example, order
of round tables, unformal discussions etc.; the all thematic
fields have to be protected and the conference have to be
approved as a forum for ideas exchange.
The Faculty of Business Management leadership and
the Editorial Board of Scientific Journal of Management
and Sustainable Development have managed with the
obligation to publish all presented before the Conference
papers and posters, but in 6 volumes – 44, 45, 46, 47, 48
and 49 (1/2014; 2/2014; 3/2014, 4/2014, 5/2014 and
6/2014) of the Journal. All papers and presentations could
be find in the Internet site of the Conference and of the
Scientific Journal “Management and Sustainable Development”.
In the same time we offer of all of you not only to read
published papers. You could send to our journal results of
your investigations, ideas and papers on the issues of
management and sustainable development.

Вие държите поредния 46-ти обем (брой 3/2014) от
научното списание „Управление и устойчиво развитие”,
издавано от 1999 г. от Факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университет, София.
В този обем на списанието Ви предлагаме пълен
текст на част от представените доклади пред XVI-та
Международна научна конференция „Управление и
устойчиво развитие”, проведена в периода 2123.03.2014 г. на Юндола.
В дискусиите по време на конференцията бяха
поставени редица важни въпроси на управлението и
устойчивото развитие. По-важните акценти могат
накратко да се формулират така: Необходимо е да се
утвърждава
и
насърчава
многофункционалното
стопанисване на горите, като един от най-важните
компоненти на природната среда и стабилизиращ
фактор за запазване на биологичното разнообразие и
едновременно с това, съществува потенциал да се
насърчава
все
по-широкото
използване
на
възобновими енергийни източници, базирани на
биомаса от горите; актуални проблеми на теорията и
практиката на управлението на човешките ресурси; да
се обръща по-голямо внимание на ролята и
значението на социалния фактор за устойчиво
управление; да се утвърждава представянето на найдобри
практики,
приемственост
и
иновации;
необходимо е да се възстанови практиката за
моделиране на устойчивото развитие; да се отдели
повече внимание на студентските и докторантските
разработки; най-важните въпроси да се отделят и
обсъждат в по-подходяща форма – например поредица
от кръгли маси, неформални дискусии и т.н.; да се
запази широтата на дискусията по приетите тематични
направления, а конференцията да се утвърждава като
място за обмен на идеи.
Ръководството на Факултет „Стопанско управление”
и редакционната колегия на списание „Управление и
устойчиво развитие” ще изпълни поетото пред участниците в конференцията задължение да публикува
представените доклади и постери, но в шест тела: 44ти, 45-ти, 46-ти, 47-ми, 48-ми и 49-ти обеми (съответно
1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014 и 6/2014 броеве)
на списанието. Същевременно даваме възможност на
всички Вас не само да се запознаете с пълния текст на
изнесените и дискутирани доклади и постери, но и да
публикувате своите изследвания, виждания и идеи,
както по дискутираната на конференцията тематика,
така и по други проблеми на управлението и устойчивото развитие.

Kind regards of all our readers!
Editorial board

Сърдечни поздрави на всички наши читатели! До
нови срещи!
Редакционна колегия
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ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КАТО ИНВЕСТИЦИОННА ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ
РЕАЛИЗИРАНЕ ПОЛИТИКАТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ:
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Миглена Жиянски1, Ваня Дойчинова1, Константин Петров2
Институт за гората, Българска академия на науките, София
2
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, София
1

Резюме
Оценката, планирането, създаването и управлението на зелената инфраструктура (ЗИ) в отделните региони,
са важна част от политиката за устойчиво развитие и за повишаване благоденствието и качеството на живот на
населението. Чрез изграждане на ЗИ се подпомага развитието на зелена икономика и устойчивото управление
на екосистемите. В разработката се разглеждат законодателни практики по смисъла на общи и специфични нормативни актове и стратегии за околна среда, с отношение към ЗИ. Разглеждат се финансови инструменти на ЕС
за финансиране на проекти в ЗИ: Кохезионния фонд, Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), програмата Life+, като се посочват и примери за добри практики в това отношение. Подчертава се, че съществува все
по-голям акцент върху ефективното използване на ресурсите в Европа посредством опазване на природния
капитал и чрез подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от ЗИ. Този принцип е в съответствие с
концепцията за териториално сближаване и за по-устойчиво и балансирано развитие на регионите.
Ключови думи: зелена инфраструктура, устойчиво развитие, политики, финансови инструменти.
Key words: green infrastructure, sustainable development, policy, financial instruments.
JEL: O29, G23, R11.

смисъл оценката, планирането, създаването и
управлението на зелената („екологосъобразна”) инфраструктура (ЗИ) в отделните региони,
са важна част от политиката за повишаване на
благоденствието и качеството на живот на населението.
В настоящето проучване се разглеждат Европейски стратегии и политики по отношение на
ЗИ, механизми за финансиране на нейното изграждане и законодателството в тази област.

Увод
Съществена особеност на съвременното
общество в световен мащаб е бързото, прогресивно нарастване на населението със засилване на урбанизационните процеси и бурният темп
на развитие на новите технологии, наред с разработването на модерни технологични средства
и концепции. Вследствие на икономическото
развитие и напредък, антропогенният и технологичен натиск върху природата се засилва. Това
предизвиква негативни изменения в състоянието и функционирането на компонентите на природните екосистеми. Въздухът, водите и почвите променят своите качествени характеристики,
биоразнообразието сред растителните и животински видовете намалява. Промените в климата, глобалното затопляне, изтъняването на озоновия слой, парниковият ефект, замърсяването,
опустяването, изхранването, са едни от проблемите, пред които е изправено човечеството в
новото хилядолетие. Базово условие за тяхното
решение е свързано с по-доброто познаване на
естествените екологични закони и изисквания,
които движат природните системи, и свързаното
с това устойчиво и интелигентно управление на
тези системи. С най-голяма тежест сред тях са
зелените природни системи. Именно доброто
управление на съществуващите и създаването
на нови зелени територии и зони, имитиращи
естествените, ще подобри условията на живот
на хората и ще предостави на идните поколения
по-добро качество на жизнената среда. В този

Обсъждане
1. Европейски политики
През последните години се обръща особено
внимание на необходимостта от формиране и
провеждане на стабилна политика за опазване
на природните ресурси. Това е продиктувано от
разбирането за значителната роля на природните ресурси в променящите се глобалноекологични и социално-икономически условия.
Човечеството вече работи в тази насока и усилията се обединяват – Световна среща за Земята, проведена в Рио де Жанейро (1992), която
даде началото на нов интегриран подход за
управление на околната среда с цел постигането на глобално, национално и местно устойчиво
развитие; срещата в Париж (1994), която отчита
вредното влияние на опустиняването и сушата
не само като екологичен, но и като значим икономически и социален проблем; срещата в Киото (1997), която в глобален мащаб приема необ-
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ходимостта от по-стриктни мерки за намаляване
на емисиите на парникови газове.
За излизане от настоящата икономическа
криза Европейската комисия приема подкрепата за устойчиво развитие за ключова стратегия и реална възможност за икономически
подем на отделните региони в Европа. Фактът,
че Европейският съюз не успя да постигне целта си за възпиране загубата на биоразнообразие до 2010 г., е индикатор за това колко далеч
се намираме от намирането на ефективен модел в това отношение. Това наложи необходимостта от разработването и прилагането на
нова политическа рамка, която има за цел, не
само да запази биоразнообразието, но е фокусирана основно и върху възстановяването и
подпомагане на доброто функциониране на зелените системи и изграждането и съхранението
на тяхната взаимосвързаност в обща функционалност [2]. Тази хармонична свързаност се
постига с една добре развита „Зелена инфраструктура” и изграждането ù е от основно значение за запазването и за съхранението на екосистемните функции, а това са екологичните,
икономически и социално-културни ползи, които
се предоставят от зелените системи на обществото. Изграждането на ЗИ беше и ключова политическа препоръка към Европейската комисия
и Европейският парламент, направена от Европейското бюро по околна среда [1]. Политиката
за устойчиво развитие е в синхрон с концепцията за ЗИ. Чрез планиране, изграждане и поддържане на ЗИ се подпомага устойчивото развитие на градовете. Виждането е, че зелените
пространства в градовете трябва да са интегрирани в единна система, да преминават през
застроени площи и да свързват града с околните естествени застроени площи [5].
На 6 Май 2013 г. Европейската комисия прие
нова стратегия за насърчаване използването на
зелена („екологосъобразна”) инфраструктура [3].
С това страните-членки на ЕС потвърдиха волята за инвестиране в ЗИ, с което да се постигнат
множество ползи за природата, обществото и
хората. Стратегията съдържа следните акценти:
насърчаване на зелена инфраструктура в основните области на политиката; подобряване
на научните изследвания и данните, увеличаване на базата от знания и насърчаване на
новаторските технологии, които подкрепят
ЗИ; подобряване на достъпа до финансиране
за зелени инфраструктурни проекти; подкрепа за зелени инфраструктурни проекти на
равнище ЕС.
Националната политика по околна среда отразява общата политика и принципите на ЕС за
опазването и подобряването на екосистемите и
защитата на човешкото здраве, включително

принципите: „замърсителят плаща”, „обществеността има право да знае”, „превантивен контрол”. Със Националната стратегия за околна
среда 2005-2014 г. се поставят приоритети за
намаляване на вредните последствия върху
компонентите на околната среда в резултат на
природни процеси и явления (http://www.moew.
go-vernment.bg/). Допълнителни изисквания внася Директива 2007/2/EС INSPIRE на Европейския парламент и на Съвета от 2007 година,
транспонирана в България като държава членка
на ЕС, която регламентира създаването на инфраструктура за пространствена информация в
Европейската общност за подкрепа на екологичните политики, както и политиките и дейностите, които могат да окажат въздействие върху
околната среда. Цялостното изпълнение на директивата се очаква да се постигне до 2019 г.
Бихме могли да се включим и в Европейската
система за глобално следене на околната среда
и сигурността, наречена GMES, която е Европейска инициатива за създаване на информационни услуги, касаещи околната среда и сигурността. Други национални политики, които разглеждат факторите, оказващи пряко или непряко
влияние върху околната среда и съдържат
предпоставки за успешното осъществяване на
намеренията за изграждане на ЗИ са: Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.; Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.; Национална програма за действие по околна среда и
здраве 2008-2013 г.; Управленската програма на
правителството за европейската интеграция,
икономическия растеж и социалната отговорност.
2. Финансови механизми
Би трябвало да се подчертае, че работата
за защита на природната среда, основно се
отнася към Кохезионната политика (политиката на сближаване) и нейните цели и прилагане.
Кохезионната политика за периода 2014-2020 г.
се базира върху Европейската стратегия за интелигентен, устойчив и цялостен растеж. През
програмния период 2014-2020 г. Кохезионният
фонд ще увеличи значително нетните инвестиции в постигането на ниско-въглеродна и ресурсно ефективна икономика. Излезе и ръководство за получаване на мултифункционални ползи
от инвестиции в Природата и ЗИ по кохезионната политика на ЕС в тази насока [4]. Финансовите инструменти на ЕС в контекста на Кохезионната политика са насочени към подкрепа на: предоставянето на разнообразни екосистемни услуги, към предоставяне на възможности на регионите за развитие, работа,
растеж, конкурентноспособност, образование
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подпрограмата за околната среда и на подпрограмата за действия по климата. Подпрограмата
за околна среда е разделена в три приоритетни
области: околна среда и ресурсна ефективност,
биологичното разнообразие и управление на
околната среда, както и информация.

и култура, за постигане на ресурсна ефективност и биоразнообразие. Подпомага се също и
постигането на ангажиментите по водната директива (Water Framework Directive – WFD), директивата за въздуха (Air Framework Directive) и
интегрирано управление на крайбрежните зони
(Integrated Coastal Zone Management – ICZM).
Ще се подпомага и постигането на целите на
директивата за храните Foods Directive, а също
и постигането на целите по Европейската стратегия за адаптация. Инвестиционните разходи
се фокусират върху инфраструктурни проекти,
като пътища и ж. п. линии, но също и върху изграждане на инфраструктура на околната среда
за да се спази европейското законодателство за
достъп до питейна вода, както и за изграждане
на инфраструктура за добро управление на отпадни води и отпадъци.
Подкрепят се инвестиции за ускоряване на
научните изследвания, технологичното развитие
и иновациите; за подобряване на достъпа, използването и повишаване качеството на информационните и комуникационни технологии
(ICT); за преминаването към нисковъглеродна
икономика във всички сектори; за насърчаване
адаптацията към климатичните промени, превенция на риска и управление; за ресурсната
ефективност; за екологосъобразен транспорт и
премахване на участъците с недостатъчен капацитет в ключови мрежови инфраструктури; за
подпомагане на заетостта и трудовата мобилност; за образование, умения и обучение през
целия живот; за повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация и др. [4].
Освен по кохезионната политика съществуват и други инструменти на ЕС за финансиране
в защита на природата. За периода 2014-2020 г.
такива фондове са Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и
рибарство (ЕФМДР), изследвания на ЕС и програми за иновации Хоризонт 2020 г.; инструменти по програма LIFE+. За същия период
могат да се използват и финансовите механизми по програмите: Европа за гражданите
(Europe for citizens); за заетост и социални
иновации (Employment and Social Innovation
(EaSI); учене през целия живот (Lifelong learning
programme); за повишаване на конкурентоспособността и иновации (Competitiveness and
Innovation Framework Programme (CIP); както и
по програма развитие и сътрудничество
(Development & Cooperation).
Финансирането на програмата LIFE+ е единственият финансов поток, специално посветен
на околната среда. Програмата LIFE ще бъде
разделена на две подпрограми, включително на

3. Законодателство, свързано със ЗИ
Законодателството е главният инструмент за
реализиране ключовите принципи на приетата
национална политика по околна среда. Основните нормативни документи, които определят
целите, приоритетите, задачите за защита на
околната среда, както и компетентните органи,
които са отговорни за извършване на политика в
тази област, могат да бъдат обособени в: общи
нормативни актове и секторни нормативни актове за защита на земите, биологичното разнообразие, водните ресурси, въздуха.
3.1. Общите нормативни актове
Законът за опазване на околната среда
(ЗООС) е приет през 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от
26 юли 2013 г.; който урежда обществените отношения, свързани с контрола и управлението
на факторите, които увреждат околната среда,
създаването и функционирането на Националната система за мониторинг и процедурата за
извършването на ОВОС (http://www3.moew.government.bg/?show=75).
Законът за управление при кризи (ЗУК) изм.
ДВ. бр. 102 от 28 ноември 2008 г. с който се
определят мерките за предотвратяване на кризи
които включват наблюдение, анализ и оценка на
обстановката и риска, предупреждение и планиране на действията (http://www.bgstuff.net/zakonii-normativni-aktove/zakoni/890-zakon-za-upravlenie-pri-krizi).
Законът за достъп до пространствени
данни изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г. който
урежда изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена
информация и за достъп до пространствени
данни и предоставянето на услуги за данните в
областта на околната среда или дейностите,
които могат да окажат влияние върху околната
среда, чрез гарантиране на съвместимост и
сигурност
при
обмена
на
данни
(http://www.esmis.government.bg/upload/docs/201
2-01/Zakon_dostup_prost_danni.doc).
Законът за биологичното разнообразие
(ЗБР) обн. ДВ. бр. 77 от 9 август 2002 г., изм.
ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г., регламентира опазването на биологичното разнообразие в България, както на видово ниво, така и на ниво местообитания.
Законът за защитените територии (ЗЗТ),
обн. ДВ. бр. 133 от 11 ноември 1998 г., изм. ДВ.
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бр.66 от 26 юли 2013 г., съдържа подробна регламентация за управление на биологичните
ресурси в защитените територии. Въвеждат се
съществени изменения и нови консервационни
инструменти.

3.3. Релевантни актове от европейското и
национално законодателство
Директива 79/409/ЕС от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици.
Директива 92/43/ЕС от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените хабитати и местообитания на дивата флора и фауна.
Директива № 1999/22/ЕС на Съвета Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
(Бернска конвенция)
Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни (Бонска конвенция).
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие от 1995 г.
Закон за лечебните растения.
Закон за рибарството и аквакултурите.
Закон за лова и опазване на дивеча.
Тематичната стратегия за опазване на
почвите COM/2006/231).
Директива 96/61/EC за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.
Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с
опустиняването в Р. България 2007-2013 г.
Национална програма за развитие на селските райони.
Национална стратегия за прогнозиране,
предотвратяване и ликвидиране на последствията от свлачищните процеси в Р България
и Програма на МРРБ (2009-2013 г.), свързани с
геозащитната дейност, а така също и няколко
национални и регионални програми за укрепване на свлачищата във вътрешността на страната, Дунавския бряг и Черноморското крайбрежие
(http://www.mrrb.government.bg/).

3.2. Специфичните нормативни актове
Законът за горите (обн. ДВ, бр. 19 от
08.03.2011 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г.)
Отделни раздели от закона регламентират създаването на нови гори, превенция и борба с
ерозията и пороите, защита на горите от болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия, опазване на земите в горските територии (http://www.iag.bg/data/docs/ZAKON_za_gorite.pdf).
Законът за устройство на територията
(ЗУТ), обн. ДВ. бр. 1 от 02.01.2001 г., изм. и доп.
ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г., включва както урбанизирани, земеделски, горски, защитени и
нарушени територии и регулира проблемите с
местоположението на площадките за третиране
на отпадъци (http://lex.bg/laws/ldoc/2135163904).
Законът за подземните богатства (ЗПБ),
обн. ДВ. бр. 23 от 12 март 1999 г., изм. ДВ. бр.
66 от 26 юли 2013 г., изисква проучването, добива и първичната преработка да съдържат
мерки за опазване на околната среда
(http://lex.bg/laws/ldoc/2134650880).
Законът за опазване на земеделските земи
(ЗОЗЗ), обн. ДВ. бр. 35 от 24 април1996 г., изм.
ДВ. бр.66 от 26 юли 2013 г., от увреждане, определя условията и редът за промяна на тяхното
предназначение, възстановяване и подобряване
на плодородието и начини за възстановителни
дейности (http://lex.bg/laws/ldoc/2133870081).
Законът за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП), обн. ДВ. бр. 58 от 22
май 1998г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г.
регламентира подпомагането от държавата чрез
икономически инструменти (субсидии и инвестиции), структурни и организационни мерки,
научно и информационно обслужване (http://lex.
bg/ laws/ldoc/2134406656).
Законът за почвите (ЗП), обн. ДВ. бр. 89 от
6 ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли
2013 г. урежда отношенията, свързани с опазването на почвите и техните функции, устойчиво
ползване и трайно възстановяване от замърсителя (http://lex.bg/laws/ldoc/2135569762).
Законът за собствеността и ползването
на земеделските земи (ЗСПЗЗ), обн. ДВ. бр. 17
от 1 март 1991 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 юли
2013г., както и правилника за неговото прилагане (http://lex.bg/laws/ldoc/2132550145).

4. Примери за добри практики
Силно нараства интересът и към това как Кохезионната политика и нейните инструменти и
средства, могат да се използват, за да се постигнат многобройните ползи за природата, обществото и икономиката. Как да се изберат инвестициите и какво може да се научи от практическият опит или така нар. добри практики в
това отношение? Кои са стратегическите планове и програми, а също и критериите за допустимост, оценка и подбор на проекти? Кои инвестиции се подкрепят?
Инвестициите в Мрежата по Натура 2000
се подкрепят Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Изготвят се ръководства по поръчка на Европейската комисия, които са на разположение на национално и регионално ниво за
програмният период 2014-2020 г. Процесите за
прилагане на член 6 от Директивата за птиците,
включват: скрининг за потенциалните въздействия на проектите; също оценка на риска от въз-
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действие върху защитените зони; оценка на
мерките или обезщетение за всякакви значителни неблагоприятни ефекти, ако проектът е по
силата на императивни съображения от значим
обществен интерес.
Инвестиции за смекчаване на климатичните промени: Напр. за възстановяване на индустриално торфище Bellacorick, Ирландия, чрез
което се възстановява функцията на естествените торфища да поглъщат въглерод. Смекчаване на климатичните промени.
Инвестиции за естествено задържане на
водата: Възстановяването на река Skjern в Дания чрез оформяне на делтата и създаване на
изкуствено езеро, води до намалени разходи за
изпомпване и наводнения, както и за по-големи
ползи от подобряването на отдих на открито, и
други ползи.
Инвестиции в туризъм: Във Финландия общи годишни приходи, свързани с разходите от
посетител в националните паркове и ключови
зони за отдих (общо 45 области), се оценяват на
€ 87 милиона годишно, генерирайки възвращаемост от € 10 за всеки € 1 от публичните инвестиции.
Инвестиции за икономическо въздействие и
заетост: Изпълнението на мрежата Натура
2000 се счита, че има положително въздействие
върху БВП в Испания, с очакван ръст на БВП
между 0,1-0,26 на сто на национално ниво. Едно
проучване на икономическата стойност на защитените зони в Уелс заключи, че те пряко или
косвено подкрепят близо 12 000 работни места.
Инвестиции за регионална идентичност:
Тези инициативи често включват координирани
инвестиции в природни активи, които могат да
допринесат за регионалната идентичност и защита на традиционни марки. Инициативата
English National Forest генерира 333 работни
места, свързани с горското стопанство, и създаде пет горски фирми.
Инвестиции за Здраве и производителност
на труда: Проектът Mersey Forest в Северозападна Англия се очаква да донесе нетни ползи
от £ 20 000 годишно в резултат от намаление на
отсъствията от работа. Градовете и регионите с
уникални екосистеми и биологичното разнообразие би следвало да инвестират в ЗИ, като се
възползват от първоначална инвестиция в
идентифицирането на техните основни отличителни естествени активи и в проучване на взаимовръзките между регионалното икономическо
развитие и социалните ползи.

като зелени мостове, тунели, водни пътища,
възстановяване на реки и мочурища, както и
премахване на остаряла инфраструктура и заменянето ù със зелени зони, в които се развиват
добре типични естествени растителни и животински обитатели.
ЕС е създал инструменти за финансиране на
такива проекти. Законодателството на България
е хармонизирано с Европейското и е в защита
на природния капитал, съхранението на който е
необходимост и полза за цялото общество.
Да се разкрият връзките, съществуващи
между природата, обществото и икономиката, от
съществено значение е развитието на политика,
която да поддържа здравето на хората и икономическия растеж. Добрите практики за изграждане и управление на ЗИ и „зелена икономика“
предстои да се развиват. Ползите от изграждане на цялостна ЗИ надхвърлят областта на биологичното разнообразие, тъй като чрез нея се
създават ползи за регионалните икономики,
заетостта, туризма и отдиха, управлението на
водите, устойчиво развитие на енергийни и
транспортни системи и др.

Изводи и препоръки
Да се осигури взаимосвързаност между зелените зони означава пренасочване и насочване на нови инвестиции в изграждането на ЗИ,
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GREEN INFRASTRUCTURE AS INVESTMENT OPPORTUNITY IN IMPLEMENTING
POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS: LEGISLATION AND
FINANCIAL INSTUMENTS
Miglena Zhiyanski1, Vania Doichinova1, Konstantin Petrov2
1
Forest Research institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
2
Executive Agency for Fisheries and Aquacultures, Sofia, Bulgaria
Abstract
Valuing, planning, establishment and management of green infrastructure (GI) in different regions are important parts
of sustainable development policy and improve prosperity and quality of life. Green infrastructure supports the development of green economy and sustainable management of ecosystems. The investments in GI act as a catalyst for economic growth through: attracting foreign investment, increase incomes from tourism, reducing the cost of mitigating environmental damages, ensuring a healthy environment, creating green jobs, and contribute to food production. The present
paper focuses on specific and common legislation practices related with green infrastructure. Through investments in GI
the objectives of the EU Sustainable Development Strategy can be achieved, supported by the Cohesion policy for development of resource - efficient green economy and sustainable management. Some financial instruments of EU, financing projects in GI are presented: Cohesion Fund, European Regional Development Fund (ERDF), Life+ Programme
and others, underpin examples of good practices. We underlined the great importance of policy for resource efficiency in
Europe through conservation of natural capital and support of ecosystem services provided by elements of GI. This principle is consistent with the concept of territorial cohesion and sustainable and balanced development of the regions.
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Резюме
Опазването на биоразнообразието, управлението на енергийните и водни ресурси, не може да бъде в противоречие с необходимостта от осигуряване на благоденствие и икономически просперитет на нацията, общността
и отделния човек. С дефиниране на понятието „устойчиво управление”, икономическата наука разглежда и поставя необходимостта от взаимозаменяемост между природния капитал и такъв, направен от човека или „manmade” капитал. Изграждането на цялостна във своята функционалност Зелена инфраструктура е именно тази
модерна концепция и инструмент за подсигуряване на устойчиво управление и функциониране на екосистемите,
в стремежа ни за повишаване на тяхната продуктивност и високо качество на осигуряваните екосистемни услуги.
Представените примери за добри практики в това отношение показват, как елементите на зелената инфраструктура следва да се управляват чрез балансиране на изискванията за земеделското производство, индустрията,
запазването на природните ресурси и защитата на обществените интереси.
Ключови думи: зелена инфраструктура, дефиниция, концепция, екосистемни услуги, устойчиво развитие,
добри практики.
Key words: green infrastructure, definition, concept, ecosystem services, sustainable development, good practices.
JEL: Q00, Q01, R00.

генен натиск, каквито са урбанизираните райони.
В настоящата работа се разглежда теорията
за ЗИ в контекста на концепцията за устойчиво
развитие, основна стратегия за организация на
съвременното общество. Разглеждат се и примери за добри практики относно инвестиране и
изграждане на елементи от ЗИ, чрез които се
постигат както екологични, така и икономически
ползи за отделните общности и заинтересовани
страни.

Увод
Правителствата на държавите-членки в Европа се срещат с необходимостта от бързи
действия за решаване на предизвикателствата
на новото време: икономически, енергийни и
климатични кризи; непрекъснато нарастване
цените на храните и енергийните ресурси; нарастваща необходимост от обработваема земя
и прясна питейна вода и с невижданото от 60
мил. г. насам изчезване на видовете [1]. Обаче,
опазването на биоразнообразието, на енергийните и водните ресурси не може да бъде в противоречие с осигуряване на благоденствие и
икономически просперитет за нацията, общността и отделния човек. Тези, на пръв поглед
противоречиви: от една страна екологични, а от
друга икономически интереси, се хармонизират
и балансират в концепцията за Зелената инфраструктура (ЗИ), като част от модерното мислене за устойчиво развитие. Запазването и за
следващите поколения на многостранните екосистемни услуги, които се предоставят от екосистемите на обществото, може да се постигне
само ако се подържат и подпомагат техните
функции и се подсигури тяхната екологична
цялост, като се преодолее деградиращата им
фрагментация. Постигането на тази належаща
за съвременността цел, се свързва единствено
с целенасочена човешка дейност по планиране,
изграждане, поддържане и управление на единна, добре функционираща, интегрирана със
заобикалящата среда ЗИ. Това е особено важно
за зони, подложени на висок негативен антропо-

Теоретична основа и обсъждане
Устойчиво развитие и необходимост от изграждане на ЗИ
Документите, приети от Европейския парламент и Европейската комисия за устойчиво развитие, обхващат както икономическия растеж,
така и съхранение, развитие и подобряване на
околната среда за по-доброто удовлетворяване
нуждите и на идните поколения. Нещо повече,
подчертава се, че опазване чистотата и съхранението на водата, земята и биоразнообразието, е свързано и с подобряване на климатичните
условия и със смекчаване на екстремните климатични явления на местно и глобално ниво.
Устойчиво управление на ресурсите е решение на това „Колко ресурс се консумира днес и
колко да се инвестира, за да се увеличи консумацията на този ресурс утре?”. На теория, мениджмънта (в който влиза организацията и управлението) за устойчиво развитие, счита природният ресурс за приоритет и неговото опазване, стопанисване и подобрение за приоритетна
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необходимост. В икономическата наука разглеждат проблема за изчерпване на ресурса като
необходимост от взаимозаменяемост между
природен ресурс и такъв направен от човека
„man-made” капитал. Има различни позиции за
възможните взаимозаменяемости, като противоречие между „слаба” и „силна” устойчивост
[8]. Поддръжниците на слабата устойчивост
(„weak sustainability”) се фокусират върху полезността на ресурсите направени от човека за
повишаване неговото благосъстояние и твърдят, че направеният от човека капитал и природният капитал може да се взаимозаменят при
специфичните процеси на производство. Поддръжниците на силната устойчивост („strong
sustainability”) се аргументират, че природният
капитал, включително екосистемните услуги,
може да се заменят от такива, направени от
човека, до определено ниво и/или до достигане
на някакво критично ниво, и следва да се разглеждат като взаимодопълващи се суровини.
Според нас няма противоречие между двете
становища за необходимост от заменяемост на
природен с „man-made” капитал за да се съхранят, допълнят и развият екосистемните услуги,
предоставяни от екосистемите на човека и обществото. Изграждането на ЗИ е онзи най-ниско
струващ инструмент за подсигуряване на устойчиво функциониране на екосистемите, в стремежа ни за повишаване на тяхната продуктивност и високо качество на предоставяните екосистемни услуги. Природният капитал става все
по-ограничен и скъп с течение на времето (поради деградация, свръх-експлоатация, екстремни климатични промени) и е належащо той да се
допълва с инвестиции и направени от човека
съоръжения, чрез които да се подпомогнат Зелените системи, като напр. се преодолее тяхната деградираща фрагментация [8].
На практика, управлението за устойчиво развитие е свързано първоначално с идентифициране на природния капитал, който е в критично
състояние (изчерпване, деградация и т.н.) конкретно за района и след това да се подпомогне
неговото възстановяване, чрез направен от човека капитал (инвестиция, съоръжение, нова
зелена система и т.н.). Тук идва и концепцията
за ЗИ. Зелената инфраструктура (ЗИ) е стратегически планирана мрежа от разнообразни природни и полу-природни зелени пространства в
урбанизирани, сухоземни, водни, крайбрежни и
морски екосистеми, които изпълняват редица
екологични функции [6]. В ЗИ се включват и инженерни системи, технологии и практики, имитиращи естествените процеси с цел да се подобри околната среда и да се предоставят комунални услуги (вода, здравословност, рекреация, електричество, отопление, транспорт, инф-

раструктура, борба с пожари, и т.н) на населението [7].
Зелената инфраструктура изпълнява редица
екологични, социални и икономически функции.
Чрез задържане на въглеродни оксиди и други
парникови газове в нейните елементи и при
освобождаване на кислород, се подобряват
климатичните условия на района и се подпомага
адаптацията на екосистемите към глобалните
климатични промени; създава се по здравословна среда за хората и организмите; подобрява се биоразнообразието; подпомага се развитието на зелената икономика и се осъществяват
много други ползи за обществото и околната
среда.
Основно понятие в съвременните икономически теории за развитие, е понятието за „статичното равновесие” и „динамичното равновесие” между търсенето и предлагането, но появата на нови пазари със силно влияние върху
тези условия (напр. далекоизточните пазари),
води до диверсификация (многостранност) на
факторите, влияещи върху постигането на
единния, общ пазар, вследствие огромното разделение между равновесията постигнати на
отделните пазари. Други понятия даващи характеристика на съвременното развитие, свързани
макар и индиректно с оценката на развитието на
социал-екологичните системи са „маржинализма” (максималното удовлетворяване на собственото удоволствие да се превръща във висша
ценност и стойност) срещу „маргиналността”
(крайно бедните, гранични положения на човек в
социалната йерархия, създаващо радикализация) на голяма част от обществените групи,
особено в слаборазвитите страни, което дава и
другото основно разделение в съвременния
свят. В екосистемните оценки на зелените системи, икономистите за околната среда, чието
учение се развива в началото на 60-те години
на миналия век във връзка с нарастване на населението и изчерпването на природните ресурси се базират на липсващите пазари за произведени екологични стоки [4, 5]. Това днес се
променя, като в развитите страни се засилва
търсенето на продукти от екологично чисти райони. В подкрепа на концепцията за устойчивото
развитие на обществото чрез подобряване на
екологичните условия, се разработват и методи
за оценка на икономическите стойности на стоки
и услуги, които не са свързани с пазарите - както
напр. чистият въздух. Икономическата наука се
развива, следвайки природните закони и политическите решения.
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се нарушава равновесието в популациите (дива
котка, дива коза, сърна, заек и др); нарушени
параметри за здравословна градска среда
(София, Перник, Пловдив и др.); нарушение на
земите около бивши и настоящи рудодобивни и
енергийни предприятия („Панагюрски мини”
ЕАД; ТЕЦ „Марица Изток” 3; МК „Кремиковци”;
бивши и настоящи минни находища; циментови
заводи и т.н.).
В специалния доклад за нуждите от изграждане на ЗИ за Европа [1] се казва, че сега Европа трябва да инвестира мащабно в строителството на зелени мостове, тунели, рибни проходи,
премахване на остарели инфраструктури (пътища, прегради на речни корита и т.н.), а също и
във възстановяване на местообитания, като
напр. изграждане на живи плетове, горски пояси, крайпътни насаждения, горски масиви, езера
и др. Повишаването на публичните разходи за
изграждане на елементи на ЗИ е стратегия, на
която е необходима да заложат правителствата.
Необходими са инвестиции и за осъществяване
изграждането на нови елементи на ЗИ, като
буферни зони между отделните фрагментирани
елементи. Тези нови буферни зони би следвало
да са с конкретни характеристики, в зависимост
от конкретните планове за развитие на населеното място, които планове би следвало да са
съобразени с наличието на защитени зони. Осигуряването на свързаност между важните за
съхранение на биоразнообразието зони (защитени зони по Натура 2000), както и свързването
на отделните екологични единици – зелени
пространства (често в критично състояние) в
единна зелена система за задоволяване на рекреационните, образователни, спортни и естетически нужди на обществото в населените райони, е необходимо решение пред мениджмънта
за постигане на устойчиво управление на населените места.
У нас, приоритетно е нужно да се разработят
планове за управление на защитените зони (определени по Натура 2000) за да се създаде регулаторната рамка за насочване на инвестиции
и за направата на инвестиционни предложения.
В плановете за управление се посочат забранителни, ограничителни и насърчителни дейности.
Необходими са планове за управление и възстановяване на критични зони (идентифицирани
от експерти: някои от критериите са посочени
по-горе в текста), като за целта е необходимо
инвестиране в системи за мониторинг и за експертни становища. Процедурата е: установяване на проблема от експерти и изработване на
планове за действие, които да залегнат в плановете за управление на общините.

Институционални механизми и критерии за
изграждане на функционираща ЗИ
Изискванията пред мениджмънта за подпомагане устойчивото развитие на околната среда
и изграждане на цялостна ЗИ в населените места е свързано и с отчитане на цялостното виждане за развитие на отделния район или община, като се цели и намирането на баланса между интересите на отделните обществени групи,
живеещи в района. Елементите на ЗИ не могат
да се управляват без балансиране на изискванията със земеделското производство, индустрията, запазване на природните ресурси и др.
интереси [2]. Приоритетно, би следвало да се
счита защитата на природния ресурс [8].
Именно съхранението на естествената среда
и изграждане на елементи на ЗИ, там където
естествената среда е нарушена е предизвикателство пред обществото и институциите. От
това зависи осъществяването на неотложните
задачи за защита функционирането на екосистемите и биоразнообразието, които задачи са
приети като приоритети от Европейските институции. При установяване на критична зона пред
мениджмънта се поставя задачата за защита на
обществения интерес чрез приемане на програми за развитие и на проекти за съхранение,
управление, възстановяване и подобряване на
околната среда. Установена критична зона има,
когато е застрашено биоразнообразието или/и
е застрашено здравословното състояние на
останалите компоненти на екосистемата земя, вода, въздух: т.е. нарушени са техни качествени и количествени параметри. Има научни идентификатори за установяване на застрашено биоразнообразие, като:
- определени са ценни и застрашени от
изчезване видове, каквито са тези по Натура 2000;
- липсват индикаторни видове показващи
здравословно състояние на екосистемата;
- установена е необходимост от защита на
биологични видове, някои от които със
трансгранична значимост и т.н.
Основен критерии за приемане на програми,
проекти, инвестиционни намерения и т.н. е размерът на защитата на природния ресурс (капитал), а останалите критерии са в зависимост от
природните условия на района, от плана за управление на общината, социално-икономическата полза и цената на проекта [3]. Процедурата изисква и обществено обсъждане. У нас
критични зони има вследствие обезлесяването
на значителни горски територии поради бракониерска и нерегламентирана сеч (за миналата
година по данни на ИАГ обезлесяването е…);
изчезване на защитени и хищни видове, с което
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Такива проекти са осъществени и в Португалия, Испания и Италия (за защита на дивата
котка и рисът напр.), като целите са установяване и изграждане на коридори от хабитати за да
се позволи връзката между понастоящем изолирани популации на застрашените видове.
Чрез проектите се ангажират местните жители и
се повишава и осведомеността на населението.
Процедурата е установяване на проблема от
експерти и осъществяване на програми за развитие на ЗИ, които да залегнат в плановете за
управление на общините. Консервационните
усилия са насочени обаче, само в зоните по
Натура 2000.
От 2004 г в Германия Friends of the Earth
Germany/BUND – организация с нестопанска
цел, работи заедно с държавни институции,
земеделци и ловци (заинтересовани страни –
целеви групи) за осъществяване на проект за
опазване на дивата котка (Felix sylvestris) и изграждане на връзки - „зелени коридори” - между
съществуващите и потенциални хабитати чрез
озеленяване на пътища, където тя мигрира.
Инвестиции се правят и за създаване на „зелени
пояси” и ограничаване по-нататъшното развитие
на ВЕЦ.
Пример за широкомащабен инвестиционен
план е Sigma Plan I и II Belgium за защита от
наводнения и възстановяване устието на река
Шелд, чрез изграждане на заливни тераси,
влажни зони други инфраструктурни елементи
на ЗИ (2006-2030) (www.sigmaplan.be). Осъществен е като част от плановете на „Flanders in
Action„ и е най-важен приоритет на Фламандското правителство. Бюджетът за част I е 247 млн.
€, а за част II – 879 млн. €, като заплатените
разходи за изграждане напр. на приливните
тераси се оценяват на 150 000 €/ha, а за възстановяването на влажните зони на 34 000 €/ha.
Друга инициатива е „Иновативни мерки, гарантиращи засилването и продължаването на предоставяните екосистемни услуги от сладководните екосистеми, Франция”, с която инициатива
се цели изменение в устието на р. Гент, за да се
подпомогне съществуването ù като сладководен/солеви градиент в Европа. Друг пример за
добра инициатива в управлението на водните
ресурси е изграждането на Lower Danube Green
Corridor, подписан от правителствата на Румъния, България, Украйна и Молдова. Това е инициатива за координиране усилията в опазване
на биоразнообразието по долното течение на р.
Дунав, чрез система от защитени зони и свързването им със зони на икономическа активност с
изграждане на буферни зони между тях. Подписалите споразумението Lower Danube Green
Corridor се задължават да изградят зелен коридор състоящ се от минимум 1 млн. ha от същес-

Примери за добри практики в инвестиране
изграждането на ЗИ
В следствие на интензивната и неконтролируема човешка дейност е нарушена екологичната цялост на екосистемите, като те са фрагментирани и разделени от селища, инженерни съоръжения, бетон и „сива инфраструктура”. Да се
съхранят местообитанията на флората и фауната, да се подсигурят коридори за миграция и
възпроизводство, са една част от възможностите за изграждането и развитието на цялостна
ЗИ. Особено необходимо е преодоляването на
фрагментацията между елементите на ЗИ в
жилищните райони, където натрупването на
население, транспорт и индустрия, заедно с
неразумните практики, са нарушили и довели до
деградация природните ресурси – въздух, земя,
вода. Но особено ценно е изграждане на нови
елементи на ЗИ в междуселищните райони за
да се преодолее фрагментацията между разделените хабитати на застрашените животински
видове, или да се подпомогне възпроизводството на растителните такива. Необходими са и
добри практики за управление на съществуващите вече елементи на ЗИ по същия начин както са необходими добри практики за управление
на защитените зони по Натура 2000.
Пример за добра политика е финансирането
на проект за изграждане на необходима ЗИ:
Alpine-Carpathian Project 2009-2012 иницииран
от Националният парк на Австрия Donau-Auen
National Park и министъра на транспорта на Австрия, включвайки НПО и австрийски и словашки
транспортни институции, с подкрепата на Европейски фонд за регионално развитие, за изграждане на „зелени мостове" (2009-2012)
(www.alpenkarpatenkorridor.at). Необходимостта
от проекта произтича от отчитане значимостта
на районите на Карпатите и Алпите, като естествени хабитати за дивите животни като кафявата мечка, благородният елен и рисът и установеното нарушаване на обмена между тези хабитати в следствие пътната мрежа, интензивното
използване на земеделската земя и заплахите
от нарастващите изисквания за застрояване на
земята между Виена, Братислава и Будапеща в
долините на реките Дунав и Морава. Добрите
резултати от постигане от осъществяването на
проекта заляга и в законодателството на Австрия, което изисква изграждане на един „зелен
коридор” всяка година. Инициативата за опазване на биоразнообразието в Алпите е подета и се
осъществяват още три проекта за изграждане
на „екологична мрежа” за защита на упоменатите редки видове, чрез идентифициране на бариерите и тяхното отстраняване чрез изграждане на т.нар. „stepping stone” – места за почивка,
тунели, зелени мостове.
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твуващи и нови защитени зони. Още 223,608 ha
са предложени да бъдат възстановени като естествени заливни тераси, като 50,000 ha от тях
вече са включени в зеления коридор. Ползите
от проекта са разнообразни – защита от наводнения, задържане на хранителни вещества в
повърхностните води, защита на биоразнообразието и изграждане на зони за рекреация и отмора. Проектът чака развитие, поради липса на
съгласуваност, приоритетност и заинтересованост. Пресен пример за липса на подходящи
управленски политики е състоянието на „Седемте Рилски езера”, обявен за природен резерват
чудо.
На национално ниво има редица примери за
добри практики, свързани с изграждане на зелени инфраструктурни проекти в редица специфични направления. Добра практика у нас е
направеното по политики за рекултивация на
нарушени терени на „Асарел-Медет” АД. Добър
опит има и при лесобиологичната рекултивация
на нарушени терени към Мини „Марица-Изток”,
„Елаците-Мед” АД, „Челопеч Майнинг” АД и др.
Добрите практики по отношение на залесяването у нас са започнали още от 50-те и 60-те на
миналия век с направеното от лесовъдите в
България широко-мащабно озеленяване на оголени терени. Добри практики има и в стопанисването на дивечовъдните стопанства.
Какви инициативи се подкрепят от Европейските фондове? - Не само за подпомагане движението на видовете и възстановяване на същите, но и такива, свързани с подобряване на
функциите на екосистемите и увеличаване на
предоставяните от тях екосистемни услуги.
Напр. минимизиране риска от наводнения,
транспортиране на утайки от/за крайбрежните
райони, предоставяне на пространства за отдих
и почивка, очистване на води, подпомагане улавянето на въглерод чрез изграждане на Зелени
системи и др.

остарели инфраструктури, изграждане и създаване на подходящи местообитания и т.н. в синхрон с окръжаващия ландшафт. Добри практики
в това отношение в България, не липсват.
Правителството, обществените институции и
неправителствени организации трябва да подпомогнат създаването на ЗИ, като фундамент в
нашият отговор към климатичните промени, за
да се избегне колапса на екосистемите и да се
запазят екосистемните функции.
Пред икономическата наука стои предизвикателството да определи истинските механизми,
за да достигнат финансовите средства до крайните бенефициенти и заинтересовани страни, в
полза на обществото и за постигане на кохезионната политика на ЕС – а това е политиката за
изравняване на благосъстоянието и преодоляване на маргиналните различия.
Заключение
Запазването на съществуващите елементи
от ЗИ и изграждането на нови такива, изисква
да се инвестира в по-доброто прилагане на Европейските Директиви (Директива за местообитанията, Директива за птиците, Директива за
водите и т.н.). Страните членки са задължени да
изпълняват екологичните цели за водните обекти и за защитените зони. Изграждането на ЗИ е
съвместна отговорност на Европейската комисия, на държавните органи на национално и
местно ниво, на Европейския парламент, на
гражданското общество, включително собствениците и ползватели на земи. Приоритетно се
финансират инициативи, показващи координация и пространствена съгласуваност на съществуващи национални и регионални мрежи на
заинтересованите страни. Изграждането на ЗИ и
подсигуряването на устойчивост в развитието
на природните ресурси са свързани с подкрепа
на научни изследвания, пилотни проекти, интегриран подход и иновативни технологии.
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Изводи и препоръки
Зелената инфраструктура изпълнява редица
екологични, социални и икономически функции.
Изграждането на единна в своята цялост и функционираща ЗИ в България е необходимото
условие за устойчиво управление и устойчиво
развитие на обществото и природата. Европа
определи своите приоритети за опазване на
природата и нейната чистота. В България също
има политическа воля за осъществяване на този
приоритет.
Необходимо е пренасочване на инвестиции и
финансови инструменти за изграждането на
липсващи елементи от ЗИ – зелени мостове,
тунели, рибни проходи, възстановяване на реки
и влажни зони, включително премахване на
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GREEN INFRASTRUCTURE AND THE CONCEPT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: TERETICAL BASIS AND EXAMPLES FOR GOOD PRACTICES
Miglena Zhiyanski, Vania Doichinova
Forest Research Institute, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Abstract
Governments of the Member States in Europe meet the need for rapid action to address the crises of modern times:
economic, energy, climate, food. To solve these crises a synergy in the preparation of national action programs in various areas of the economy and the environment is urgently needed. Biodiversity conservation and management of energy
and water resources should avoid the conflict with the need to ensure the welfare and economic prosperity of the nation,
community and individual person. In economics in defining the concept of "sustainable management ", this problem is
seen in an interrelated perspective and substitutability between natural capital and "man-made" capital. Green infrastructure is a modern concept and a tool for ensuring the sustainable functioning of ecosystems, as we aim to increase their
productivity and quality of providing ecosystem services. Requirements for the management to support sustainable development of the environment and to build green infrastructure are associated with the development strategies of a region, aiming to find a balance between the interests of different social groups. The examples of good practices show that
the elements of green infrastructure can not be managed without balancing the requirements of agricultural production,
industry, conservation of natural resources and the public interest.
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ПРИРОДОПОЛЗВАНЕ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
Моника Събева
Университет за национално и световно стопанство, София
Резюме
В миналото загубата на биоразнообразие се е дължала предимно на природни фактори, докато днес
основната заплаха е човешката дейност. Целта на настоящата разработка е да оцени състоянието на
биоразнообразието и въздействието, което природоползването оказва върху него и да определи какви мерки са
необходими за опазването му. Задачата е да се даде отговор на въпросите: Какви са проблемите на
природоползването и как те влияят на биоразнообразието? Как да се управлява природоползването, без да се
вреди на биоразнообразието? Как да се подобри природоползването?
Ключови думи: биоразнообразие; природоползване; околна среда; екологично равновесие; устойчиво развитие.
Keywords: biodiversity, nature use, environment, ecological balance; sustainable development.
JEL: Q5, Q56, Q57, Q01.

Целта на настоящата разработка е да оцени
състоянието на биоразнообразието и въздействието, което природоползването оказва върху
него и да определи какви мерки са необходими
за неговото опазване.
Задачата е да се даде отговор на въпросите:
а) Какви са проблемите на природоползването и как те влияят на биоразнообразието?
б) Как да се управлява природоползването,
без да се вреди на биоразнообразието?
в) Как може да се подобри природоползването и как това ще доведе до опазване и
съхраняване на биоразнообразието?

Увод
Въпросите, свързани с опазване на околната
среда заемат все по-значимо място както на
международно, така и на национално ниво. Увеличават се проблемите, свързани с климатичните промени, загубата на биоразнообразие и
цялостното влошаване качеството на живот. В
отговор на тези глобални предизвикателства са
приети Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията за изменение на климата и
Конвенцията за борба с опустиняването. Те
отразяват световния ангажимент към опазването на околната среда.
Природоползването включва всички форми
на експлоатация на природно-ресурсния потенциал и мерките по неговото съхранение в процеса на обществено производство за удовлетворяване на материалните и културни потребности на обществото. Ограничаването на неблагоприятните тенденции може да се постигне
чрез ново отношение и поведение на човека към
природата, смисълът на което е вложен в основния девиз на географската харта на света
„мисли глобално, а действай локално”.
Биоразнообразието включва всички видове и
екосистеми. Човекът също представлява неразделна част от него и като такава го променя
непрекъснато. Оцеляването на човека е невъзможно без оцеляване на биоразнообразието,
затова е изключително важно то да бъде опазено, съхранено и защитено.
Най-голяма опасност за биоразнообразието
представлява неговата загуба, което води до
сериозни последици за природата и човека. В
миналото тази загуба се е дължала основно на
природни фактори, предимно климатични промени, докато днес основната заплаха е човешката дейност.

Последствия от природоползването
Особено негативно влияние върху числеността на живите организми оказва замърсяването на околната среда. Човечеството изразходва огромни количества ресурси, които превръща в отпадъци, а тях изхвърля обратно в
околната среда. Освен това с големи темпове
нараства и топлинното замърсяване. Необходимо е да се въведат нови технологии, щадящи
околната среда, да се увеличи употребата на
рециклирани материали и да се увеличи използването на алтернативни източници на енергия.
Често човек за изключително кратки срокове
унищожава много видове. Нараства броят на
застрашените и на изчезналите видове животни.
Влиянието на човека върху растенията е още
по-силно и с още по-големи последствия. Причината е в това, че дърветата дълго време са
били единственият материал за горене. Освен
това горите са пречили на развитието на селското стопанство, урбанизацията, строителството
на различни съоръжения и т.н. и, като неподвижни организми, е трябвало да се премахнат
от големи по площ територии.
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Интензивната обработка на почвата и ежегодното й засяване с едни и същи култури, води
до изтощаване, до намаляване на плодородието. Поливното земеделие в условията на сух
климат е причина за засоляване, заблатяване и
ерозия на почвите. Наложително е въвеждането
на правилен сеитбооборот, използване на естествените дадености на почвите и релефа и
прилагане на мерки за борба с опустиняването
и заблатяването.

унищожило напълно. Така се стига до нарушаване на екологичното равновесие.
През последните две десетилетия са предприети редица мерки и са приети закони, които
да спомогнат запазването на редките видове и
техните местообитания, установени са квоти за
лов и риболов, но все още е трудна борбата с
бракониерството. Необходими са строги мерки
за ограничаването му, както и за контрол на
търговията с редки и застрашени видове на
живата природа.

Дейности с най-голямо отрицателно въздействие върху биоразнообразието
Дейностите с най-голямо отрицателно въздействие върху биоразнообразието са добива
на полезни изкопаеми, дърводобива и горскостопанската дейност и лова и риболова.
Високите темпове на добив на полезни изкопаеми и непълното им използване в производствените процеси през ХХ в. води до намаляване
и изчерпване на запасите им в много региони на
света. Освен това откритият добив води до промени в ландшафта, опустиняване, унищожаване
на растителността и животните. За да се ограничи добива на изкопаеми горива е наложително преминаването към алтернативни източници
на енергия, а при открит добив на суровини е
необходимо след изчерпване на находището да
се възстанови ландшафта, да се предприемат
мерки за възстановяване на почвения слой,
отново да се залеси разкопаната площ и др.
В България, а и в световен мащаб, горите са
били изсичани безразборно в продължение на
десетилетия и залесените площи намаляват
застрашително. Последиците от това се изразяват в унищожаване на ценни растителни видове, намаляване на видовото разнообразие,
промени в топлинния и водният режим на атмосферата, намаляване количеството на кислорода, почвена ерозия, опустиняване, промени в
условията на живот и стопанската дейност на
цялата планета. Горите изпълняват важни климатообразуващи, почвообразуващи, водорегулиращи, противоерозионни и др. функции, поради което правилното им стопанисване се явява важен елемент на дейностите по устойчиво
природоползване и опазване на горските екосистеми. Това води до разгръщане на голяма
залесителна дейност в страната ни през последните години, което от своя страна говори за
правилното отношение на съвременния българин към гората.
До скоро стотици видове са били обект на
безразборно избиване заради ценните им кожи
и бивни или просто поради факта, че обитават
даден район, в който човекът иска да се засели
и да развива своята стопанска дейност. Това е
намалило броят им до критични нива или ги е

Състояние на биологичното разнообразие
Въпреки че България е сравнително малка
по площ, тя е с богато биоразнообразие, поради
специфичните климатични, геоложки, топографски и хидроложки условия, които позволяват
съществуването на биота, включваща 97 вида
бозайници, 428 вида птици, 36 вида влечуги, 16
вида земноводни, 210 вида черноморски и сладководни риби, около 30 000 вида насекоми и
други безгръбначни, около 3 900 вида висши и
повече от 6 500 низши растения и гъби. Така
България се нарежда между страните с найголямо биологично разнообразие в Европа.
От 3 900 вида висши растения, папратите са
45 вида, голосеменните са 17 вида, покритосеменните – около 3 820, а около 560 вида, са
плевели и рудерали. Около 1 300 вида са нисши
растения и 709 вида лишеи. През последните
години са положени усилия за оценка на микотата на България, като потенциалния брой на
видовете е оценен на 20 670. Предстои да бъдат установени хиляди нови за страната видове,
включително и нови за науката. Като важни
стъпки за опазването на гъбите в България могат да бъдат оценени издадените червени списъци. Второто издание на Червен списък на
гъбите в България включва 215 вида торбести и
базидиални гъби, от които 37 вида критично
застрашени, 105 вида застрашени, 40 вида уязвими, 14 вида почти застрашени и 19 вида с
недостатъчно данни. Към момента, това е пълният официален списък на видовете със статус
на застрашеност.
Естествено разпространените видове са около 3 330 и включват повечето от видовете в
нашата флора. Те образуват групата на автохтонните растения.
Ограничено разпространените видове и ендемити у нас са малко повече от 500 вида дървета, храсти и тревисти растения. Част от тях са
български или балкански ендемити, други са
редки растения. Страната ни е изключително
богата на ендемични видове – общо 498 вида
(12,8% от видовото богатство), като българските
ендемити са 186 вида, а балканските – 312. Повечето видове са поставени под защитата на
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Закона на биологичното разнообразие и са
включени в Червената книга.
Видовете под специален режим включват
определени билки и лечебни растения. С оглед
опазването на ограничените им запаси в природата, всяка година министърът на околната
среда и водите издава Заповед за ползването
на лечебните растения под специален режим,
като не се разрешава събирането им извън определените със заповедта райони и количества.
Ограниченията и забраните не се отнасят за
количества, събирани за лични нужди.
България има изградена Национална програма по растителните генетични ресурси с генбанка, чиито основни приоритети са в съответствие с международните стандарти и националните интереси. Предмет на нейната дейност е
съхранение и документиране на разнообразието
от полски и градински култури и техните диви
родственици, като с приоритет са българските
произходи. Националната генбанка на Института по растителни генeтични ресурси в град Садово е номинирана от Европейската програма
по растителните генетични ресурси за координатор за България. Страната ни притежава найбогатата колекция от растителен генофонд,
съхраняван в генбанка за Югоизточна Европа.
Електронният каталог включва 62 131 образци.
Въпреки десетилетията на безразборно изсичане и унищожаване на растителни видове,
през последните години се обръща все поголямо внимание на опазването им, като са
предприети мерки за локализирането, описването и опазването на растителното богатство.
Създадени са карти и списъци на редките и ендемични видове, като законодателството работи
все по-усилено за съхранението на флората.
Животинският свят обхваща 97 вида бозайници, 428 вида птици, 36 вида влечуги, 16 вида
земноводни, 210 вида черноморски и сладководни риби, около 30 000 вида насекоми и други
безгръбначни.
Рибите са 210 вида, като през последните
години са определени квоти за улов с цел опазване на популациите и създаване на оптимални
условия за естествено възпроизводство. Улова
на риба и други водни организми у нас плавно
се увеличава, количеството на произведения
зарибителен материал и на рибата за консумация за също нараства. Увеличава се и броят на
рибовъдните стопанства. Забранен е улова на
всички видове есетрови риби в р. Дунав и Черно
море. Като цяло страната ни полага усилия да
опази разнообразието на водни организми и да
не допуска по-нататъшното им унищожаване и
намаляване на популациите.
Птиците обхващат 428 вида. В резултат от
среднозимното преброяване през 2012 г. са

установени общо 274 057 бр. птици, като числеността им надвишава тази, установена през
2007-2008г., но в сравнение с периода 20092011 г., броят им значително намалява.
От 2005 г. в България се изпълнява Схемата
за мониторинг на обикновените видове птици.
За този период са регистрирани около 50% от
установените в България видове. Те се класифицират в три основни групи според тяхното
местообитание, като се следва класификацията
на Общоевропейската схема за мониторинг на
дивите птици – видове, които обитават земеделски земи; гори; и „други” типове – за видовете, които не са тясно свързани с определен тип
местообитание и се срещат в няколко различни
типа местообитания. Индексът за състоянието
на популациите на широкоразпространените
видове птици в България за периода 2005-2012
г. е с негативна тенденция и показва намаляване на популациите на птиците с 12%. Въпреки
забавения темп на намаляване, негативната
тенденция се запазва в дългосрочен план.
Страната ни полага грижи и предприема мерки
за опазване и възстановяване на разнообразието на птиците.
Бозайниците са 97 вида. Числеността на дивеча по данни от пролетната таксация за периода 2001-2009г. се изменя в неголеми граници,
като броя на благородния елен, елена лопатар,
сърната и дивата свиня се увеличава, броя на
муфлона, зубъра, тибетския як и заека намалява, а козирога изчезва. Намалени са квотите за
отстрел на ловните видове. Като цяло здравословният статус на дивеча е добър. Основно
влияние върху дивечовите запаси оказват бракониерството и числеността на хищниците.
С последните изменения и допълнения в Закона за генетично модифицирани организми
(обн. ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.) в България
се въвежда тотална забрана за всякакво освобождаване в околната среда и отглеждане на
ГМО, включително на ГМО, разрешени за пускане на пазара на ЕС с цел отглеждане. Досега
съществуващата забрана по чл. 80 за освобождаване на ГМО в околната среда беше допълнена и със забрана за отглеждане на ГМО за
каквито и да било други цели.
Защитените територии и местообитания,
включени в Националната екологична мрежа, са
обявени съгласно българското специално законодателство и са част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000”. С Решения на Министерския съвет №811/16.11.2010 г. и
№335/26.05.2011 г. Националният списък със
защитени зони е допълнен и съдържа 118 защитени зони за опазване на птиците и 231 защитени зони за опазване на местообитанията. Продължава работата по изграждане на морската
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част от мрежата, като през 2012 г. са одобрени 3
нови изцяло морски зони и е разширена акваторията на 6 съществуващи. Към момента мрежата от защитени зони е почти изградена, като
националните списъци на защитените зони са
утвърдени от Министерския съвет и Европейската комисия. Почти завършил е процесът на
подготовка и издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на дивите
птици. Очаква се скоро да бъдат разгледани
първите планове за управление на защитени
зони в страната.

Заключение
От 1992г. насам в световен мащаб се работи
усилено за опазване и възстановяване на околната среда. Това се случва на фона на международното сътрудничество и все по-стриктното
законодателство в тази посока. Всички усилия
през последните години са насочени към все постриктно прилагане на принципите на устойчивото развитие в световен мащаб. За успешното
им прилагане в България е необходимо да се
извърши промяна в нагласите и поведението на
всички ангажирани в процеса.
За да се реализират успешно моделите на
устойчивото природоползване и опазването на
биоразнообразието е необходима значително
по-голяма ангажираност от страна на държавата, както и по-строги законодателни мерки в
екологичната сфера. Необходимо е въвеждане
на икономически стимули за рационално природоползване, които да спомогнат за ограничаване на вредното въздействие на човека върху
околната среда. Те обхващат ограничаващи и
стимулиращи мерки. Ограничаващите мерки
включват платено природоползване, плащания
за замърсяване и за възстановяване на нанесени щети, глоби за нарушаване на природозащитното законодателство и на правилата за
рационално природоползване и такси за замърсяване и емитиране на опасни отпадъци, както и
въвеждане на процедури за възстановяване на
нанесените щети. Стимулиращите мерки включват данъчни облекчения за екологична продукция, създаване на природозащитни и на безотпадни технологии, за опазване на природата и
за използване на вторични ресурси, осигуряващи екологичен ефект, както и създаване и развитие на екологични фондове за финансиране
на природозащитни дейности. Изключително
важно зелените обществени поръчки да намират все по-широко приложение. Наложително е
да се повиши информираността на населението
по екологичните въпроси и проблеми и да се
предприемат мерки за намаляване на бракониерството. Освен това е необходимо да се развие Националната програма по растителните
генетични ресурси и да се допълни генбанката,
да се определят точни граници на местообитанията на редките и застрашени видове, както и
да се разшири обхвата на екологичната мрежа
„НАТУРА 2000”. Дейностите, извършвани в рамките на защитените територии, трябва да бъдат
обект на строг контрол, като в тези територии не
трябва да се допуска никаква стопанска
дейност.

Възможности за развитие
В „Стратегическия план за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020” към Конвенцията за биологичното разнообразие, периодът 2011-2020 г. е обявен от Генералната
асамблея на ООН за Десетилетие за опазване
на биологичното разнообразие с мото „Живот в
хармония с природата, за бъдещето”.
Дългосрочната визия на Стратегията е „До
2050 г. биоразнообразието в ЕС и услугите от
екосистеми, които то предлага, да са защитени,
ценени и подходящо възстановени заради непреходната стойност и съществения принос на
биоразнообразието за човешкото благоденствие
и икономически разцвет, така че да се избягват
катастрофални промени, предизвикани от загубата на биоразнообразие.”. Водещата цел до
2020г. е „Да спре загубата на биоразнообразие и
влошаването на услугите от екосистемите в ЕС
до 2020 г., да ги възстанови, доколкото това е
възможно, като се увеличи приносът на ЕС за
спиране на загубата на биоразнообразие в световен мащаб.”.
Стратегическите цели на Десетилетието са:
а) Подкрепа на „Стратегическия план за
опазване на биологичното разнообразие
2011-2020” към КБР и изпълнение на
20те „цели от Аичи” на национално, регионално и международно ниво.
б) Осъществяването на дейности по общо
ръководство и правила на регионално и
национално ниво.
в) Увеличаване на информираността на
обществото по въпросите за биологичното разнообразие.
Приоритетите на България при прилагането
на „целите от Аичи” от „Стратегическия план за
опазване на биологичното разнообразие 20112020”, се определят в зависимост от степента
на застрашеност на биологичния вид и природно значимото място, значимостта на дейността
за опазване и поддържане на биологичното разнообразие, задълженията, произтичащи от националното законодателство и сключените
международни актове.
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NATURE USE AND BIODIVERSITY
Monika Sabeva
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Abstract
In the past, the loss of biodiversity was mainly due to natural causes, while today the main reason is human activity.
The purpose of this paper is to assess the condition of biodiversity and the impact of nature use on it and to determine
what actions are needed to protect it. The task is to answer the questions: Which are the problems of nature use and
how do they affect biodiversity? How to manage nature use without harming biodiversity? How to improve nature use?
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Резюме
В статията са представени резултати от изследванията на промените в усвоимата почвена влага и значението им за възобновяването на гората върху почви засегнати от горски пожари. Изследвани са канелени горски
почви (Chromic Luvisols, FAO) и сиви горски почви (Gray Luvisols, FAO). Пробните площи са заложени в опожарените площи и съответните им неопожарени контролни площи. Те са разположени в Долния лесорастителен пояс
(0-700 m) на Тракийската лесорастителна област и в Долния лесорастителен пояс (0-600 m) на Мизийската лесорастителна област. Установена е връзка между капацитета на активната влага (КАВ) и възобновителните процеси.
Ключови думи: горски почви, горски пожари, капацитет на активна влага, залесителен опит.
Key words: forest soils, forest fire, plant available water, experimental afforestation.
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и запълването на порите с пепел. Всичко това
оказва негативно влияние на водния режим на
засегнатите почви и влошава лесорастителните
им свойства [7, 8].
Настоящото изследване има за цел да установи измененията в количеството на усвоимата
за растенията почвена влага и значението на
тези изменения за възобновяването на гората
върху почви засегнати от горски пожари.

Увод
Устойчивото развитие на горските ресурси се
определя от продуктивността и възможностите
за възобновяване на горските насаждения. Тяхното съществуване и нормалното им функциониране в голяма степен зависи от естествените
и антропогенните пожари.
Изгарянето на растителността и почвеното
органично вещество оказва влияние върху развитието на горите за продължителни периоди от
време. Най-често засегнати са млади иглолистни култури в долния лесорастителен пояс, в които липсват условия за успешно естествено възобновяване [1, 6]. За възстановяването им са
необходими залесителни мероприятия изискващи задълбочени проучвания на почвените
условия.
Количеството на усвоимата за растенията
почвена влага се обуславя от водните свойства
и водния режим на почвата и се изразява чрез
капацитета на активната влажност (КАВ). С увеличаване на дълбочината стойностите му намаляват. Той е основен показател при бонитирането на горските почви [3], като често представлява лимитиращ фактор за възобновяването и
растежа на насажденията [5]. Това определя
необходимостта от изследването на този показател при планирането на горскостопанските
мероприятия с цел устойчиво и природосъобразно използване на горските ресурси.
Дървесната растителност и органичната материя спомагат за равномерното постъпване на
водата в почвата. Тяхното унищожаване увеличава въздействието на дъждовните капки, което
може да доведе до намаляване на броя на почвените пори и техните размери чрез разрушаване на структурните агрегати, образуване на буци

1. Обект на изследване и метод на работа
Обект на изследване са площи в районите на
ДГС Стара Загора и ДГС Белоградчик опожарени през 2002 година.
Почвените проби са взети четири години
след пожарите от две дълбочини – от 0 до 5 cm
и от 5 до 15 cm. Капацитетът на активната
влажност (КАВ), който изразява количеството на
усвоимата за растенията почвена влага е изчислен
след
определяне
на
почвенохидрологичните величини по лабораторни методи.
За изследване на възможностите за изкуствено възобновяване са обособени пробни площи от по 1 декар в опожарените и съответните
им неопожарени контролни площи. Залесяванията са направени в площадки чрез садене на
двугодишни фиданки във вертикални цепнатини
с обикновен меч на Колесов.
Пробните площи в района на Стара Загора
се намират в Долния лесорастителен пояс (0700 m) на Тракийската лесорастителна област.
Почвите са канелени горски (Chromic Luvisols,
FAO), засегнати от върхов пожар с почти пълно
унищожаване на растителността в 30-годишно
насаждение от черен бор (Pinus nigra Arn.).
Надморската височина е 400 m, изложението е

23

Симеон Богданов

югозападно, наклонът на терена е 10°. Залесяването е направено през пролетта на 2004 година след есенна почвоподготовка. Гъстотата е
250 фиданки на декар. През есента на същата и
следващата година е извършено попълване на
културите.
Пробните площи в района на Белоградчик се
намират в Долния лесорастителен пояс (0-600
m) на Мизийската лесорастителна област. Почвите са сиви горски (Gray Luvisols, FAO), засегнати от приземен пожар в 25-годишно насаждение от черен бор (Pinus nigra Arn.). Надморската
височина е 450 m, изложението е северсеверозапад, наклонът на терена е 5°. Почвоподготовката и залесяването са направени през
пролетта на 2005 година. Гъстотата е 350 фиданки на декар. През есента на същата и следващата година е извършено попълване на културите.
Културите са инвентаризирани чрез пълно
преброяване две години след създаването им.

горния 0-5 cm слой, където драстичното повишаване на почвената температура причинява
по-значима дезинтеграция на структурните агрегати. В повърхностния слой се натрупва и повече пепел, която запълва порите и предизвиква
рязко намаляване на влагоемността на почвата.
Също така изгарянето на хумусните вещества
води до намаляване на водоустойчивостта на
агрегатите, което на свой ред спомага за тяхното разрушаване и уплътняване на почвата.
Всичко това обуславя намаляване на количеството на усвоимата за растенията почвена влага.
Проучването на възможностите за изкуствено възобновяване на гората върху засегнати от
пожар почви има важно значение за оптималното и бързо възстановяване на опожарените гори. Резултатите от инвентаризацията на създадените горски култури в района на ДГС Стара
Загора (фиг. 1) показват по-добро оцеляване и
по-голям среден прираст по височина на културата в опожарената площ в сравнение с тази в
неопожарената контролна площ, независимо от
понижаването на капацитета на активната влага.
Върху засегнатата от огъня почва е установено оцеляване 85%, а в контролната площ
70%. Средният прираст по височина е 15,7 cm в
опожарената площ и 11,3 cm в неопожарената.
Това съответства на по-голямото съдържание
на подвижни форми на хранителните елементи
отделени вследствие на изгарянето на органична материя. Също така липсва въздействието
на тревната растителност, която силно подтиска
развитието на фиданките в неопожарената
площ.
В района на ДГС Белоградчик не са регистрирани съществени различия между двете
пробни площи (фиг. 2). Процентът на оцелелите
фиданки и прирастът по височина са приблизително равни. Малко по-добре се развива културата в неопожарената площ, където е установено оцеляване 56% и среден прираст по височина 5,4 cm. В опожарената площ оцеляването е
52%, а средния прираст по височина 4,4 cm.

2. Резултати от лабораторните анализи
Получените резултати показват, че под въздействие на горските пожари намалява количеството на усвоимата за растенията почвена влага
(табл. 1). При канелените горски почви, засегнати от пожар в района на ДГС Стара Загора е
установено понижаване на капацитета на активната влажност (КАВ) с 12% в слоя 0-5 cm и с 5%
в слоя 5-15 cm в сравнение с неопожарената
контролна площ. При опожарените сиви горски
почви в района на ДГС Белоградчик, усвоимата
влага също намалява спрямо контролата и в
двата слоя съответно с 8% и 4%.
Табл. 1. Капацитет на активна влажност в опожарени и неопожарени площи
Капацитет на активна
влажност (КАВ),%
ДълбоОбект
чина,
ОпожаНеопожаcm
рена
рена
площ
площ
Канелени горски
0-5
27
39
почви, ДГС Ст.
5-15
28
33
Загора
Сиви горски
0-5
19
27
почви, ДГС Бе5-15
19
23
лоградчик

Изводи и препоръки
Направените проучвания показват, че културите в района на ДГС Стара Загора се развиват
по-добре в сравнение с тези в района на ДГС
Белоградчик, както в опожарената, така и в неопожарената контролна площ. Това е в съответствие с по-добрата запасеност на почвата с усвоима влага (табл. 1).

Както се вижда от резултатите по-значими
изменения настъпват в слоя 0-5 cm и при двата
почвени типа, като стойностите на капацитета
на активната влага са по-ниски или равни на
тези в долния 5-15 cm слой. Това може да се
обясни с по-силното въздействие на огъня в
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а)
б)
Фиг. 1. Оцеляване (а) и прираст по височина (б)на фиданки от черен бор в залесителен опит в
ДГС Стара Загора

а)
б)
Фиг. 2. Оцеляване (а) и прираст по височина (б) на фиданки от черен бор в залесителен опит в
ДГС Белоградчик

Също така, по-доброто развитие на културите се определя и от по-високото съдържание на
хранителните елементи и по-голямата биогенност при изследваните канелени горски почви в
района на ДГС Стара Загора в сравнение със
сивите горски почви в района на ДГС Белоградчик [2].
Разрушаването на почвената структура
вследствие унищожаване на дървостоите и изгаряне на хумуса, неизбежно намалява количеството на усвоимата за растенията почвена влага. Нейната роля като лимитиращ фактор за
възстановяването на гората може да се прояви
при по-бедни почви. Възобновяването на гората
върху относително богати почви зависи главно
от техния химичен състав и свойства, както и от
своевременното провеждане на отгледните мероприятия.
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5.
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THE PLANT AVAILABLE WATER AS A FACTOR IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF FORESTS INFLUENCED BY FOREST FIRES
Simeon Bogdanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper presents results from investigation on changes in plant available water and their importance for the forest
restoration on soils influenced by forest fires. Cinnamonic Forest soils (Chromic Luvisols, FAO) and Gray Forest soils
(Gray Luvisols, FAO) have been investigated. The sample plots are set up in burned and unburned control areas. They
are correspondingly situated in the Lower forestry zone (0-700 m) of the Thracian forestry area and the Lower forestry
zone (0-600 m) of the Misian forestry area. It was established a relation between soil properties and restoration
processes.
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ТОРЕНЕТО КАТО СРЕДСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ
РЕСУРСИ
Симеон Богданов
Лесотехнически университет, София
Резюме
В статията са представени резултати от опит с торене на горски почви. Изследвани са измененията в прираста на насаждение върху кафяви-горски почви (Distric-Eutric Cambisols, FAO). Пробните площи са определени в
зависимост от варианта на торене. Те са разположени в Средния лесорастителен пояс (700-2000 m надморска
височина) на Тракийската лесорастителна област. Разгледани са насоките за прилагане на торене в горското
стопанство.
Ключови думи: горски почви, торене, Pinus sylvestris L., горско стопанство.
Key words: forest soils, fertilization, Pinus sylvestris L., forestry.
JEL: Q57, Q23.

дървостой в бялборово месторастене. Разгледани са и основните насоки за прилагане на торовете в горското стопанство, като средство за
устойчивото използване и развитие на горските
ресурси.

Увод
Торенето представлява антропогенно въздействие предизвикващо комплексни и динамични изменения в екосистемите. Прилагането
му в горското стопанство има за цел подобряване на лесорастителните свойства на горските
почви и повишаване на общата продуктивност
на горските насаждения [1, 10]. За да се постигне тази основна цел е необходимо да се установят оптимални норми, срокове и начини на
торене. Чрез внасяне на торове в горските почви, освен ускоряване растежа на главните дървесни видове, се подобрява състава и развитието на почвения едафон и състоянието на тревната растителност. Увеличава се общата фитомаса, мъртвата горска постилка и биогенноста
на почвата, което повишава и регулира интензивността на биологичния кръговрат [4].
Нормата, при която растенията реагират найдобре, съобразно техните биоекологични изисквания се нарича оптимална биологична норма
[8]. Тя се определя като се анализират данните
за количеството на достъпните хранителни
елементи, износът на всеки хранителен елемент
от дървесните видове, коефициентът на използване на торовете и други. Оптималната икономическа норма е тази, при която се получава
максимален икономически ефект от внесените
торове. Обикновено тя не съвпада с оптималната биологична норма. Това означава, че след
повишаване на торовата норма над някакъв оптимум, повишаването на прираста не компенсира вложените средства. Оптималните норми са
различни за отделните дървесни видове, както и
за един и същ дървесен вид при различни лесорастителни условия, тип гора и възраст на насаждението.
Настоящото проучване има за цел да установи влиянието на торенето върху прираста на

1. Обект на изследване и метод на работа
Изследваният обект се намира в Средния
лесорастителен пояс (700-2000 m надморска
височина) на Тракийската лесорастителна област, на територията на УОГС Юндола, отдел
103. Почвата е кафява горска (Distric-Eutric
Cambisols, FAO), маломощна до средно мощта с
дълбочина 80-110 cm. Отличава се с висока
скелетност, лек механичен състав и физични
показатели, които осигуряват добра аерация. По
отношение на химичните си характеристики, тя
е бедна на хумус, общ азот и подвижен фосфор,
добре запасена с калий, реакцията е слабо до
средно кисела. Дървостоят е от бял бор (Pinus
sylvestris L.), естествен, на възраст 70 години, II
бонитет.
Приложена е многовариантна схема на торене с три нива на азот, фосфор и калий – 0, 150,
300 kg/ha азот и 0, 75 и 150 kg/ha фосфор и калий. Като азотен тор е използван карбамид,
внесен ръчно през пролетта. Гранулиран суперфосфат и калиев сулфат са внесени също
ръчно през есента преди азотното торене [2].
Направен е листен анализ, който дава възможност да се определи необходимостта от
хранителни елементи за отделните дървесни
видове. Установено е, че белия бор изпитва
нужда от азотно торене, концентрацията на калия е в границите на оптимума, а на фосфора
над него.
По възприети в горската таксация методи е
направена таксационна характеристика на
дървостоите в пробните площи, обособени в
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периодичен прираст по обем (m3/ha) при всички
варианти превишава прираста в контролната
неторена площ с 9 до 14 m3/ha. Най-голям е
допълнителният прираст във вариантите с
фосфорно-калиево торене (пробни площи 2 и 8)
– 27-34 m3/ha и азотно-калиево торене (пробни
площи 4 и 5) – 24 m3/ha. Прави впечатление, че
на този ранен етап от изследването, при
комбинирано внасяне на трите хранителни
елемента (N, P, K) със средна и висока азотна
норма – 150 и 300 kg/ha (пробни площи 1, 6 и 7),
е регистриран сравнително нисък допълнителен
прираст - между 9 и 15 m3/ha.

зависимост
от
варианта
на
торене.
Измерванията са извършени преди внасяне на
торовете (1976 г.), след четири години (1980 г.) и
тридесет години след торенето (2006 г.). Определен е запасът, текущият периодичен прираст
и допълнителният прираст по обем в m3/ha.
2. Резултати от изследванията
Предварителните проучвания показват, че
дървостоите в отделните пробни площи се
характеризират с относително сходни запаси
преди
провеждане
на
експеримента.
Положителен ефект е регистриран още на
четвъртата година след торенето. Текущият

Табл. 1. Запас и прираст по обем при различни варианти на торене
Текущ периодичен прираст Допълнителен прираст
Вариант
Обем, m3/ha
ПП
m3/ha
m3/ha
N
P
K
1976
1980
2006
1976-1980
1976-2006
1976-1980
1976-2006
контр.
0
0
0
348,6
374,3
543,3
25,6
194,7
контрола
контрола
1
300 150
75
284,1
322,8
718,2
38,7
434,1
+12,9
+239,5
2
0
150
75
395,8
455,9
604,3
60,1
208,5
+34,3
+13,8
3
0
75
0
369,5
417,4
985,2
47,9
615,6
+22,1
+420,9
4
150
0
150 379,0
428,9
764,7
49,9
385,7
+24,2
+191,1
5
300
0
75
383,0
433,6
821,5
50,6
438,4
+24,8
+243,8
6
150 150 150 331,5
366,4
942,5
34,9
611,0
+9,2
+416,4
7
150
75
75
344,9
385,9
115,6
40,9
780,6
+15,1
+585,9
8
0
75
150 460,3
513,2
939,5
52,8
479,2
+27,1
+284,5

Още по-силно изразен положителен ефект се
наблюдава тридесет години след торенето.
Текущият периодичен прираст по обем при
всички варианти е по-голям в сравнение с
контролната неторена площ с 14 до 586 m3/ha.
За разлика от данните получени четири години
след торенето, през 2006 година е установено
значително увеличение на допълнителния
прираст при вариантите със средни и високи
норми на азот (пробни площи 1, 5, 6 и 7). Найвисок допълнителен прираст е регистриран в
пробна площ 7 (N150 P75 K75) – близо 586 m3/ha.
Високият допълнителен прираст във варианта с
фосфорно торене (пробна площ 3) – 22 m3/ha за
периода 1976-1980 година и 421 m3/ha за
периода 1976-2006 година, се обяснява с
подчертано равномерното площно разпределение на дървостоя и сравнително по-малкия
наклон на склона.
Резултатите показват, че увеличаването на
прираста е свързано с внесените азотни торове.
Това се обуславя и от химичния състав на почвата.
В конкретния случай, успешното прилагане
на торенето се обуславя от особеностите на
месторастенето, което се характеризира с недостиг на хранителни елементи в усвоима форма и благоприятен воден режим на почвата.
Други фактори, спомагащи за положителната

реакция на дървостоите са подходящата им
възраст и характерната за белия бор коренова
система, благоприятстваща бързото усвояване
на внесените хранителни елементи.
3. Насоки за прилагане на торенето в горското стопанство
Главната особеност на торенето в горите се
заключава в това, че се въздейства на растения
с възраст от 1 година (в разсадниците) до 100150 години (в насажденията). Спецификата на
торенето във възрастните насаждения се изразява в разминаването на действието и последействието на торовете с времето на добива.
Също така, внесените вещества неизбежно се
използват от второстепенните видове и микрофлората, задържат се в хумуса и мъртвата
горска постилка, като се включват в естествения
кръговрат на веществата.
Дългогодишният
експериментален
опит
показва, че максимален икономически ефект
може да се очаква от внасяне на торове в
дозряващи и зрели иглолистни насаждения.
Направени са опити и задълбочени изследвания
от колектив под ръководството на проф. В.
Донов, а през 2006 на доц. Цв. Йорданов, в
бялборово, смърчово-бялборово и смърчово
месторастене на територията на УОГС Юндола.
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Най-благоприятно влияние на торенето е
установено в бялборовото месторастене [3].
Натрупаният опит дава основание за разглеждане на торенето, като средство за подобряване на лесорастителните свойства на почвите не само в дозряващи и зрели иглолистни насаждения. Това мероприятие има приложение и
в разсадниковото производство, при създаване
на горски култури, както и за повишаване на устойчивостта на растенията към неблагоприятни
условия.
Основната цел при използването на торовете
в разсадниковото производство е да се подобри
растежът на фиданките, да се увеличи броят на
стандартните фиданки от единица площ и да се
съкрати срокът за отглеждането им. Може да се
предположи, че почвата в горските разсадници
обеднява много по-бързо от тази в естествени
условия, където част от хранителните вещества
се възвръщат чрез корените и органичните остатъци. Поради естеството на работата в разсадниците тази възвращаемост отсъства. Ето
защо, торенето е необходимо за подобряване
на почвеното плодородие и повишаване на интензификацията в разсадниковото производство
[6].
Младите горски култури често се създават
при условия, които не удовлетворяват изискванията на растенията. Поради това е необходимо
тези култури да бъдат подпомагани, особено в
началния стадий от тяхното развитие [5]. Торенето подобрява условията на хранене, спомага
за прихващането на фиданките, ускорява прираста и подпомага развитието на растенията.
При лесобиологичната рекултивация, без прилагане на торене е невъзможно успешно провеждане на залесителната дейност [9]. Чрез използването на торове може да се подпомогне
прихващането и развитието на културите при
повишаване на горната граница на гората.
Установено е, че минералното торене оказва
положително влияние върху микробиологичната
активност [7]. Промени се наблюдават и по дълбочина на почвения профил, като найсъществени са измененията в мъртвата горска
постилка (МГП).
Положителният ефект от торенето би трябвало да се използва в зоната на лесопарковете
около големите градове, където растителността
и почвите са подложени на силно антропогенно
натоварване [4]. С подобряване на състава и
свойствата на почвата и с оптимизиране храненето на растенията, може да се очаква повишаване на тяхната устойчивост срещу вредители и
болести, както и към замърсяване от промишлеността и транспорта.

Изводи и препоръки
Резултатите от тридесетгодишния период на
изследване показват, че прирастът зависи от
внесените азотни торове. Като цяло, ролята на
един или друг химичен елемент за благоприятното влияние на торенето се определя от химичния състав на почвата.
Под действието на торенето се повишава
плодородието на горските почви, количеството и
качеството на произвежданите фиданки, устойчивостта на младите култури, производството
на дървесина, устойчивостта на насажденията
срещу болести, вредители и замърсяванията на
атмосферата от промишлеността и транспорта.
Голяма част от внесените минерални торове,
в една или друга степен, се включват в микробиологичния кръговрат. Това е особено важно
за горските почви, тъй като е свързано с подобряването на общата биологична активност на
горския биогеоценоз и най-вече с баланса на
азота, елемент, от който гората се нуждае в найвисока степен.
Условията на месторастене са основен фактор, определящ потребността и ефективността
на торенето в горите. В климатично отношение,
като най-благоприятни се приемат условията в
средния планински пояс, където не са установени лимитиращи фактори, както по отношение на
почвената влага, така и по отношение на температурата на почвата.
Положителното влияние на торенето е свързано с избора на насажденията за торене, установяване на нормите, определяне на икономическата ефективност и създаване на подходяща
организация и технология на торене.
Заключение
Специфичните особености на горскостопанското производство изискват целенасочена държавна политика за устойчиво развитие и използване на горските ресурси. Гарантиран положителен ефект от торенето в горите може да се
създаде при дългосрочно планиране на мероприятията, основано на строг научен подход и
съобразено със сложните процеси на взаимодействие между всички елементи на горските
екосистеми.
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THE FERTILIZATION AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE FOREST RESOURCES
Simeon Bogdanov
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper presents results from fertilization experiment on forest soils. The growth changes of stand on Brown Forest
soils (Distric-Eutric Cambisols, FAO) have been investigated. The sample plots are set up according to the variants of
fertilization. They are situated in the Middle Mountain forest belt (700-2000 m altitude) of the Thracian forest area. The
directions of fertilizer application in forestry have been considered.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЕТРОВАЛ ВЪРХУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА
ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ В ГОРСКА ЕКОСИСТЕМА
Симеон Богданов, Владимир Илинкин, Емил Станишев
Лесотехнически университет, София
Резюме
В статията са представени резултати от изследванията на промените в почви под насаждение засегнато от
ветровал. Изследвани са кафяви-горски почви (Distric-Eutric Cambisols, FAO). Пробните площи са заложени в
засегнатата площ и съответната й незасегната контролна площ. Те са разположени в Средния лесорастителен
пояс (700-2000 m надморска височина) на Тракийската лесорастителна област. Определено е съдържанието на
хумус, общ азот и подвижни форми на магнезий, калций, натрий и калий. Установени са промените в рН, капацитета на активната влага и механичния състав на почвата.
Ключови думи: ветровал, горски почви, хумус, общ азот, хранителни елементи, магнезий, калций, натрий,
калий, рН, капацитет на активна влага, механичен състав.
Key words: windthrow, forest soils, humus, total nitrogen, nutrient elements, magnesium, calcium, sodium, potassium, pH, plant available water, soil texture.
JEL: Q57, Q23.

въздушния режим на почвите и влошава лесорастителните им свойства като цяло [2, 8, 9].
Целта на настоящата работа е да се изследват промените, предизвикани от природно бедствие като ветровал, в някои основни почвени
показатели, характеризиращи устойчивото развитие на почвата като важен природен ресурс и
средство за производство.

Увод
Почвата е един от основните природни ресурси. Значението й се обуславя от изключително важните функции, които изпълнява. Тя е
основно производствено средство в горското
стопанство, като осигурява среда за развитието
на много растителни и животински видове. Устойчивото развитие на почвените ресурси определя продуктивността и възможностите за възобновяване на горските насаждения.
От гледна точка на горското стопанство ветровалът представлява природно бедствие, което влияе на равновесието в горската екосистема,
както пряко чрез унищожаване на дървостоя,
така и косвено като води до изменение на почвените условия. От друга страна, ветровалът се
разглежда и като естествено природно явление
[7].
Свойствата на почвата зависят в голяма степен от горскодървесната растителност. Промяната на този компонент може да предизвика
значителни изменения в състава и свойствата
на горските почви. Отстраняването на склопа
оказва директно влияние върху способността им
да усвояват водата постъпваща от валежите и
снеготопенето. При намаляване пълнотата на
насажденията се изменя почвената температура, усвоимостта на хранителните вещества, съдържанието на азот и неговите усвоими форми,
жизнената дейност на микроорганизмите. Също
така се създават предпоставки за протичане на
ерозионни процеси. С унищожаване на дървостоите се увеличава въздействието на дъждовните капки, което може да доведе до намаляване броя и размерите на почвените пори чрез
разрушаване на структурните агрегати. Всичко
това оказва негативно влияние върху водния и

1. Обект на изследване
Обект на изследване са кафяви горски почви
– Distric-Eutric Cambisols [3] под 80-годишно чисто бялборово насаждение засегнато от ветровал, регистриран на 15.02.2005 г., в района на
ДГС Смилян, отдел 182, подотдел а. Надморската височина на терена е 1 150 m, изложението
е юг, наклонът е 19˚. Пълнотата на насаждението преди въздействието на ветровала е 0,7, а
след него е сведена до 0,2.
2. Метод на работа
Изследването е направено шест години и половина след ветровала. Почвените проби са
взети от слой с дълбочина от 0 до 20 cm, който
обхваща хумусно-акумулативния А-хоризонт и
част от преходния В-хоризонт на почвата.
При лабораторните анализи на почвените
проби са използвани следните методи:
- съдържанието на хумус – метод на Тюрин;
- съдържанието на общ азот – модификация на класическия метод на Келдал;
- съдържание на подвижни форми на Mg,
Ca, Na и К – атомно-абсорбционна спектроскопия;
- pH във воден извлек и извлек с CaCl2 –
потенциометрично;
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-

механичен състав на почвата – пипетен
метод - ISO 11277 [6];
капацитетът на активната влага (КАВ) –
според Soil Hydraulic Properties based on
the U. S. Texture Triangle.

вал площ е установено по-ниско съдържание на
хумус – 1,23%, в сравнение с контролната незасегната площ, в която съдържанието на хумус е
1,77% (табл. 1). Още по-голяма разлика е регистрирана в съдържанието на общ азот – 0,088% в
засегнатата площ, срещу 0,148% в контролната.
Това е следствие от значителното намаляване
на притока на органични вещества в почвата от
горския опад. Също така силното изреждане на
дървостоя води до промяна на температурния
режим на почвата, което от своя страна влияе
на жизнената дейност на микроорганизмите и
процесите на разлагане и синтез на органичната
материя.

3. Резултати от лабораторните анализи
Резултатите от лабораторните анализи на
почвените проби потвърждават общоприетото
мнение, че премахването на склопа влошава
лесорастителните свойства на почвите. Съдържанието на хумус е един от критериите за тяхната оценка, наред със съдържанието на общ
азот, капацитета на активната влага (КАВ) и
мощността на почвата. В засегнатата от ветро-

Табл. 1. Промени в някои химични характеристики на почвата в площ засегната от ветровал
Хумус,
Общ
Mg,
Ca,
Na,
K,
Обект
pH
%
N, %
mg/100g
mg/100g
mg/100g
mg/100g
Засегната площ
1,23
0,088
9,4
106,8
7,9
6,4
4,2
Контролна площ
1,77
0,148
10,8
373,7
7,8
13,6
4,8

Намаляването на пълнотата на насаждението увеличава въздействието на водата върху
почвената повърхност. По този начин се благоприятства протичането на процеса излужване,
който се състои в изнасяне на базичните катиони на алкалните и алкалоземните метали. Те са
важни хранителни елементи, а също така от
тяхното съотношение зависят много от свойствата на почвата.
В засегната площ е установено значително
по-ниско съдържание на подвижни форми на Ca
и К. Количеството на калция е около три пъти
по-малко – 106,8 mg/100g, срещу 373,7 mg/100g
в незасегнатата контролна площ. Намаляването
на калия е около два пъти – съответно 13,6
mg/100g в засегнатата и 6,4 mg/100g в незасегнатата площ (табл. 1).
По отношение съдържанието на подвижни
форми на Na и Mg са регистрирани незначителни изменения, които са в рамките на 1 mg/100g.
Пониженото съдържание на Ca и K обуславя
повишаване на почвената киселинност, т. е. пониските стойности на рН в почвата под ветровала – 4,2, в сравнение с тази в съседната контролна площ – 4,8 (табл. 1).
Въздействието на дъждовните капки и повърхностният отток са основните фактори обуславящи измененията в механичния състав на
почвата в засегнатата от ветровал площ. Той е
важен показател за почвения мониторинг. Измененията се изразяват в увеличаване фракцията на пясъка и намаляване на фракциите от
прах и глина. В засегната площ пясъкът заема
65,3%, срещу 51% в контролната площ. Участието на фракциите от прах и глина е съответно
29,5% и 5,2% в засегнатата площ и 41,2% и

7,8% в незасегната контролна площ (табл. 2).
Увеличаването на пясъчната фракция ограничава химическата реактивоспособност на почвата и буферността й към кисели отлагания [4].
Табл. 2. Промени в механичния състав и капацитета на активната влага (КАВ) на почвата в площ
засегната от ветровал
КАВ,
Пясък,
Прах,
Глина,
cm3 воОбект
3
%
%
%
да/cm
почва
Засегната
65,3
29,5
5,2
0,11
площ
Контролна
51,0
41,2
7,8
0,14
площ

В съответстие с увеличаване на пясъчната
фракция намалява капацитетът на активната
влага, който изразява количеството на усвоимата за растенията почвена влага [5]. Под изредения дървостой е установена по-ниска стойност
на КАВ – 0,11 см3 вода/см3 почва. В съседната
контролна площ стойността на този показател е
по-висока – 0,14 см3 вода/см3 почва (табл. 2).
Изводи и препоръки
Направените изследвания недвусмислено
показват влошаване на лесорастителните
свойства на почвата в засегнатата от ветровал
площ. В предишни изследвания на почви в нарушени територии е установено, че промените в
почвените условия са по-значими и продължителни при по-бедните и маломощни почви независимо от степента и характера на въздействието [1]. Засегнатите от ветровал кафяви горски
почви, които са обект на изследване, имат мал-
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ка мощност и ниско съдържание на хумус и азот.
Поначало този почвен тип се характеризира с
лек механичен състав и неголяма запасеност с
хранителни вещества. Характерът на почвообразувателните процеси и промивният тип воден
режим при кафявите горски почви обуславя образуването на малко глина. При тези условия
може да се предвиди, че настъпилите промени в
изследваните почви ще имат продължителен
характер и представляват предпоставка за последваща им деградация.
С течение на времето все повече ще намаляват възможностите за успешно естествено
или изкуствено възобновяване на насаждението.
Всичко това изисква своевременно провеждане
на възстановителни мероприятия.
В случаите когато мероприятията по възстановане на нарушените площи се провеждат
върху сравнително бедни почви и с относително
закъснение е препоръчително използването на
почвени подобрители и минерално торене. По
този начин ще се подобрят лесорастителните
свойства на почвата и ще се подпомогнат процесите на възстановяване.
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WINDTHROW IMPACT ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOIL
RESOURCES IN FOREST ECOSYSTEM
Simeon Bogdanov, Vladimir Ilinkin, Emil Stanishev
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The paper presents results from investigation on changes in soils under stand influenced by windthrow. Brown Forest
soils (Distric-Eutric Cambisols, FAO) have been investigated. The sample plots are set up in affected area and unaffected control once. They are correspondingly situated in the Middle Mountain forest belt (700-2000 m altitude) of the
Tracian forest area. The contents of humus, total nitrogen and soluble forms of magnesium, calcium, sodium and potassium have been determined. The changes in pH, plant available water and soil texture have been established.
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ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КИСЕЛИННОСТТА НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ В РАЙОНА НА
ПЕТРОХАН, С ОГЛЕД УСТОЙЧИВОТО ИМ УПРАВЛЕНИЕ
Надка Игнатова, Мария Младенова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Проведени са сравнителни хидрохимични проучвания в района на Петрохан през два периода, отстоящи на
16 години, за оценка на риска от вкисляваннне на водните ресурси. Използвана е и 25-годишна редица от данни
за отлаганията, показваща намаляване на замърсяването със сяра и азот. Концентрацията на алкализиращи
йони също е намаляла, както във валежите, така и в повърхностните води, показващо намаляване на неутрализиращия капацитет на течащите води. За изворните води в района е установена средна киселинност 5,99 рН
единици, а за течащите води – 6,68 (пределна норма 6,5-8,5). За периода 1986-2013 г. е намаляло и съотношението между сумата от базичните катиони (K+, Na+, Ca2+ и Mg2+) и сумата от кисели замърсители, като NO3-, SO42и Cl . Като се има предвид, че водните ресурси в района се използват за питейно-битово водопотребление, са
предложени препоръки за устойчивото им управление, за да се предотврати вкисляването.
Ключови думи: вкисляване, отлагания, оценка на риска, химия на изворни и повърхностни води.
Key words: acidification, deposition, risk assessment, source and stream water chemistry.
JEL: Z00.

Във връзка с това, въпросът за оценка на
риска от вкисляване на водите във високопланинските горски водосбори, които са основен
източник на чисти природни води, придобива
изключителна важност за устойчивото им управление. При управлението на водните ресурси се налагат решения, които са резултат от
сблъсъка на множество различни интереси. За
това се налага оценка на екологичния риск при
реализиране на дадено решение. Оценката на
риска е процес, който разкрива, организира,
анализира и интерпретира информацията за
даден проблем по начин, който улеснява процеса на вземане на решение по отношение на риска, свързан със замърсяване на околната среда
и в частност на водите, от отлаганията на замърсяващи вещества с валежите.
Основна цел на настоящето изследване е да
се оцени рискът от вкисляване на водите, формирани в района на Петрохан, които са основен
ресурс за водопотребление и водоползване в
Северозападна България.
От тази цел произтичат следните по-важни
задачи:
1. Определяне динамиката на киселинността и отлаганията на вкисляващи замърсители с валежите в района на Петрохан
чрез дългосрочни мониторингови проучвания.
2. Анализ на динамиката на киселинността
и химичния състав на изворни, течащи и
стоящи води, формирани в района на
Петрохан, без локални точкови източници
на замърсяване.
3. Определяне на чувствителността на водните ресурси в района на Петрохан към

Увод
Въпросът за въздействието на отлаганията с
валежите върху качествата на повърхностните
води във вододайни райони се коментира в литературата във връзка с вкисляването на високопланинските водни ресурси в редица европейски страни и определяне на критичните натоварвания за вкисляващи замърсители [1, 10,
12, 18]. Много са научните съобщения и за вкисляване на речни и езерни води в райони, отдалечени от източници на замърсяване, покатегорични в Северна Европа и Америка [11, 15,
18, 19, 20], отколкото в Средиземноморския регион [7, 16, 17], дължащо се на различното участие на алкализиращите прахови отлагания и
глинестите почвени субстанции [8, 9, 21]. Други
автори показват, че химичният състав на валежите претърпява промени след преминаване
през короните на дървесната растителност и че
системното постъпване на кисели валежи под
короните на иглолистни дървостои способства
вкисляване на водния отток [2, 3, 4, 5]. Във
връзка с това, въпросът за ролята на преобладаващата дървесна растителност във водосбора при формиране на киселинността и химичния
състав на повърхностните води в райони без
локални източници за замърсяването им представлява научен интерес.
В литературата, обаче, има и научни публикации, показващи, че при сходни отлагания на
вкисляващи замърсители в близо разположени
водосбори се формира воден отток с различна
киселинност, в някои случаи по-кисел от валежните води, а в други значително по-алкален [6,
13, 14, 15, 18, 19, 20].
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вкисляване чрез съотношението между
алкализиращи и вкисляващи йони.
4. Оценка на риска от вкисляване на изворни и повърхностни води в района на Петрохан.

йонния състав непроменен, задържат се микроорганизмите и се потискат биохимичните разграждащи процеси във водната проба. Определянето на NH4+ и NO3- е извършено по метода
на Kieldahl на автоматичен азотен анализатор
Keltek. Титриметрично са определени Cl- с 0,1 n
разтвор на AgNO3 в присъствие на индикатор
K2CrO4, по метода на Мор. Спектрометрично се
определят SO42- чрез утаяване с BaCl2, стабилизиране на колоидния разтвор с желатин и измерване на абсорбцията. Алкализиращите катиони K+, Na+, Ca+ и Mg+ се определят на атомно-абсорбционен спектрометър „Perkin-Elmer” M
5000 чрез директна спектрометрия.

1. Обекти и методи на работа
1.1. Съдържание и структура на статиите
Водните обекти на проучването са разположени във водосбор с преобладаване на широколистна растителност в Западна Стара планина, на надморска височина между 1000 и 1500 m
и почвен тип – кафява горска почва (Dystric
Euthric Cambisols). Средната годишна сума на
валежите възлиза на 1164 mm, при средногодищен воден отток 1063 m3ha-1yr-1, а средната
годишна температура е 4,8 оС със средногодишна относителна влажност 81% (фиг. 1).

Фиг. 2. Местоположение на водните обекти и контролните пунктове за вземане на водни проби в
Петрохан

Фиг. 1. Средна месечна температура на въздуха
(˚С), количество валежи (mm) и влажност на въздуха (%) (пресечена линия) в Петрохан

За оценка на риска от вкисляване на водите
в района на Петрохан е определяно съотношението между сумата от неутрализиращи и вкисляващи йони, както и това между Ca2+ и Cl-.

Обект на изследване са валежни, изворни,
стоящи и течащи повърхностни води в района
между Петрохан и с. Бързия, с различно предназначение и състояние (фиг. 2). Количеството
и химичния състав на дъждовните и снежните
валежи на открито и под короните на бук и
смърч са определяни с помощта на постоянно
отворени полиетиленови колектори със събирателна площ 2400 cm2 и дълбочина 20 сm през
зимните месеци и 314 cm2 през останалите периоди, в трикратна повтаряемост на височина 1
m над земната повърхност.
В събираните на всеки 2 седмици водни проби от валежите, изворните и повърхностните
води (течащи и стоящи), на място се определя
потенциометрично показателя pH с електронен
pH-метър „Cornbo-Hanna”, преди филтруване.
След транспортиране до лабораторията, водните проби се филтруват с мембранен филтър с
размер на порите 0,45 μm, за да се отстрани
неразтворената фаза, и се съхраняват в хладилник при 1-3 оС, като по този начин се запазва

2. Резултати и дискусия
Ако се анализират резултатите от моделиране на отлаганията на кисели замърсители с валежите за периода 1885-2005 г. в ЕМЕР мрежа в
Европа, предоставени от координационния център на Международната кооперативна програма
по моделиране и картографиране на критичните
натоварвания (ICP “Modelling and Mapping”), се
вижда, че отлаганията на сяра, окислен и редуциран азот на територията на Петрохан преминават през максимум в периода 1975-1980 г.,
след което започва понижение, но без да се
достигнат стойностите отпреди Втората световна война (1945 г.) (фиг. 3). Като следствие от
това замърсяване се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на киселинността на
валежите на открита площ в хидрохимичния
стационар в Петрохан през периода 1980-1996
г., а след това до 2013 г. са измервани поблагоприятни стойности на рН (фиг. 4).
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Източник: Кординационен център на ICP ”Modelling and Mapping”

Фиг. 3. Динамика на отлаганията на сяра, окислен и редуциран азот от атмосферата за периода 1885–2005
-1
-1
г., eq.ha .yr
-1

eq.ha .yr

pH

-1

а)
б)
Фиг. 4. Динамика на киселинността (а) и отлаганията на базични катиони с валежите на открито (б) в района на Петрохан за периода 1994-2013 г., eq.ha-1.yr-1

Средната стойност на рН на постъпилите в
района на Петрохан валежи за периода 19952012 г. възлиза на 5,5 единици и се доближава
до границата от 5,6 рН единици, под която валежите се определят като „кисели”. Това, обаче,
е съпроводено с увеличаване на концентрациите на почти всички йони във валежите, с изключение на амониевия йон. Измерените стойности
за съдържанието на вкисляващи и алкализиращи йони във валежите през 1995 г. са по-ниски в
сравнение със средните концентрации на същите йони за периода 1995-2012 г., но повишаването е много по-съществено за базичните катиони, в някои случаи 7-8 пъти (К+, Na+), а за Mg2+
дори по-вече от 10 кратно, което е предпазило
валежите от вкисляване и е подобрило тяхната
киселинност. Най-високи стойности на рН на
валежите в Петрохан са измерени през 2009 г.,
което напълно съвпада и с най-високите отлагания на базични катиони (фиг. 4.). Ето защо при
оценка на риска от вкисляване на водните компоненти би трябвало да се има предвид не само
киселинността им, но и съотношението между
вкисляващи и алкализиращи йони в тях.

Дървесната растителност във водосборната
област на изследваните водни тела съществено
променя отлаганията, както на вкисляващи, така
и на алкализиращи йони с валежите под короните на бука и смърча. Ако се проследят в динамика тези отлагания, прави впечатление, че за
периода 1994-2012 г. се наблюдава повишаване
на стойностите на рН, но средната киселинност
за целия период остава 5,21 рН единици, което
би могло да бъде потенциална опасност за
вкисляване и на повърхностните води в района,
тъй като дъждовното и снежното подхранване
на водния отток заема важно място във формирането му. Отлаганията на редуциран и окислен
азот варират в широки граници, но като цяло,
осцилират около средното им отлагане за изследвания период. Тази киселинност е резултат
от намаляване на отлаганията на сулфати, нитрати и сумата от базични катиони, но и от значително повишаване на отлаганията на хлориди.
Както се вижда от фиг. 5 в динамиката на отлаганията на вкисляващите NO3- и SO42- се очертава обща тенденция на намаляване, докато
отлаганията на Cl- трайно нарастват през целия
период на проучване.
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рализиращите ги базични катиони, а не от абсолютните им стойности. Установена е и тенденция на повишаване на отлаганията на хлориди с
антропогенен произход. Затова не може да се
оцени рискът от вкисляване на повърхностните
води само чрез киселинността и химичния състав на валежите, постъпващи във водосборната
им област.

Следователно, от направения анализ на киселинността на валежите в района на Петрохан
и отлаганите с тях замърсители се вижда, че в
исторически план, са постъпвали кисели валежи, но през последните години се проявява тенденция на подобряване на киселинността им,
която съществено се влияе от съотношението
между отлаганията на вкисляващи йони и неут-

Фиг. 5. Динамика на отлаганията на N-NH4+, N-NO3-, Cl и SO42- за периода 1994-2012 г. в хидрохимичния
стационар Петрохан, eq.ha-1.yr-1

Съпоставяйки химичния състав на изворните
с течащите води прави впечатление, че и през
двете години (1997 и 2013 г.) е по-високо съдържанието на изследваните йони в изворните
води, отколкото в течащите. Това още веднъж

доказва важната роля на валежите при формиране на химичния състав на течащите води, тъй
като концентрацията на всички анализирани йони е по-ниска във валежите, отколкото в течащите води (табл. 1).

Табл. 1. Динамиката на киселинността и химичния състав на изворни и речни води в Петрохан за 1997 и
2013 г., средногодишни концентрации, mg dm-3
pH

N-NH4+

N-NO3-

Cl-

SO42-

K+

Na+

Ca2+

Mg2+

5,99
6,26
6,62
6,74

0,84
0,37
0,54
0,89

1,88
7,04
1,37
7,19

7,53
9,18
3,31
4,51

9,35
4,34
7,72
4,31

2,71
1,97
0,72
0,71

4,73
2,24
1,50
1,75

12,2
5,92
7,36
5,23

2,15
1,36
1,21
0,99

Воден обект
Средно изворни води, 1997
Средно изворни води, 2013
Средно речни води, 1997
Средно речни води, 2013

За по-пълно изясняване на ролята на киселите и алкализиращите йони във формиране на
киселинността на водите може да се използва
съотношението между тях, за това беше определено отношението между Са2+ и Cl-, както и
това между сумата от базичните катиони и сумата от киселите йони. Получените резултати
показаха, че в изворните води е намаляло съотношението между Са2+ и Cl- от 1,62 през 1997 до
1,03 през 2013 г. Макар, че сумата от всички ки-

сели йони в изворните води се е запазила почти
еднаква (19,95 mgdm-3 през 1997 г. и 20,92
mgdm-3 през 2013 г.), съотношението между сумата от базичните катиони и сумата от киселите
йони е намаляло двукратно от 1997 г. (1,11) до
2013 г. (0,55), главно за сметка на намаляване
на сумата от базичните йони от 21,80 mgdm -3
през 1997 г. до 11.48 mgdm -3 през 2013 г. (табл.
2).

Табл. 2. Промяна в съотношенията между алкализиращи и кисели йони в изворни и речни води в Петрхан
за 1997 и 2013 г.
Воден обект
Средно изворни води, 1997
Средно изворни води, 2013
Средно повърхностни води, 1997
Средно повърхностни води, 2013

pH

Ca2+/Cl-

∑BC

∑N, S, Cl

∑BC/∑N, S, Cl

5,99
6,26
6,62
6,74

1,62
1,03
2,22
1,37

21,80
11,48
10,79
8,68

19,59
20,92
12,95
16,90

1,11
0,55
0,83
0,51
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Съотношението между Са2+ и Cl- е намаляло
и в течащите води от 2,22 през 1997 г. до 1,37
през 2013 г. Намаляването на съотношението
между сумата от базичните катиони и сумата от
киселите йони при течащите води е по-слабо
изразено - от 0,83 през 1997 г. до 0,51 през 2013
г., тъй като намаляването на сумата от базичните катиони е по-слабо представено (от 10,79
mgdm-3 през 1997 г. до 8,68 mgdm-3 през 2013 г.)
и е съчетано със слабо повишаване на сумата
от киселите йони (от 12,95 mgdm-3 през 1997 г.
до 16,90 mgdm-3 през 2013 г.) (табл. 1 и 2).
В заключение може да се обобщи, че изворните води в района на Петрохан са по-кисели от
течащите, макар че съдържат по-високи концентрации на базични катиони, но съотношението
между калциевите и хлорните йони е по-ниско.
Установено е повишаване на съдържанието на
NO3- и Cl- през 2013 г. в сравнение с 1997 г., както в изворните, така и в течащите води.
Макар, че не е констатирано допълнително
вкисляване за периода 1980-2013 г., киселинността на изворните води не съответства на
нормите за питейни цели, а на течащите води е
на границата на изискванията.
Повод за потенциален риск от по-нататъшно
вкисляване на водите е констатираното намаляване на съотношението между сумата от базичните катиони и сумата от киселите йони за
периода 1997-2013 г., както за изворните, така и
за течащите води, което намалява буферната
им способност.

във всички водни компоненти за периода 19802013 г. и намалена толерантност на водите
спрямо киселите отлагания, дават основание да
се прогнозира риск от вкисляване на течащите
води от вододайната зона в района на Петрохан.
Това налага инвестиране в намаляване на
киселите отлагания с валежите.
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съотношението между калциевите и хлорните
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INVESTIGATIONS ON THE ACIDITY OF WATER RESOURCES IN PETROHAN AREA
FOR THEIR SUSTAINABLE MANAGEMENT
Nadka Ignatova, Maria Mladenova
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
Comparative hydrochemical research for two periods differing in 16 years in Petrohan site has been carried out for
risk assessment of water acidification. The time series are 25 years long. Deposition shows declining sulfure and nitrogen. The concentration of base cations has been decreased in both bulk precipitation and surface water showing the
decrease of the neutralizing capacity of stream water. The mean value of pH for source water have been averaged as
5.99 pH units and for stream water at the same catchment area 6,68 pH units respectively (limit 6,5-8,5). It has been
found that the ratio between the sum of base cations (K+, Na+, Ca2+ and Mg2+) and the sum of acidifying pollutants, like
NO3-, SO42- and Cl-, has been decreased for the period 1986-2013. Taking into account that the water resources in
Petrohan area are used for drinking water supply the recommendations for their sustainable management are given in
order to avoid the acidification.
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ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ДЪРВЕСИНАТА НА МЛАДИ БУКОВИ
ИНДИВИДИ
Соня Дамянова, Тома Тончев, Светослав Анев, Виолета Димитрова
Лесотехнически университет, София
Резюме
Изследванията са проведени в Западна Стара планина в три обекта с различни надморски височини. Проучван е обикновеният бук (Fagus sylvatica L.), като основен представител на растителността в района. Избрани са
млади индивиди със средна възраст между 16 и 18 години с различна диференциация в съобществата. Найвисока концентрация на основни хранителни елементи е определена за пробна площ Гаванешница, разположена на 1086 m надморска височина, а най-ниска – за Петрохан. Буковите индивиди от различните социални класове проявяват индивидуално поведение при усвояване на хранителни елементи. Тенденция за повишаване на
концентрацията от подчинени към доминиращи дървета е установена само за органичния въглерод.
Ключови думи: букови гори, хранителни елементи, биомаса.
Key words: beech forest, nutrient elements, biomass.
JEL: Q01.

сия са дървесни видове, като обикновен бук
(Fagus sylvatica L.) и обикновен кестен (Castanea
sativa Mill.). В други изследвания се акцентира
не само на химическия състав на дървесината,
но и на други фракции, като листа, клони, цветове, плодове, а в по-редки случаи и на корени
[10, 14]. В част от публикациите се прави връзка
между съдържанието на изследваните елементи в растителните фракции и съдържанието на
елементите в почвата чрез коефициента на биологично поглъщане [4, 12]. Основно разглежданите елементи са N, P, K, Ca, а от микроелементите – Pb, Zn, Mn, Fe, Cu.
Дърветата растат и се развиват на едно и
също местообитание за дълъг период, затова
върху динамиката на тяхната структура оказват
въздействат факторите, които влияят върху
растежния процес като цяло – светлина, температура и валежи. Също така може да се твърди,
че дърветата въздействат и върху жизнения цикъл на всички организми в насаждението. Размерите на короната, разклоняването, степента
на облистеност и развитието на кореновата система влияят в значителна степен на процеси
като абсорбция на светлината, евапотранспирация, фотосинтеза и дишане. И обратно, споменатите процеси дават отражение върху растежа
на дърветата и жизнения цикъл на останалите
организми.
Конкуренцията между дърветата, първичната
продукция и условията за растеж на растителната покривка в горската екосистема се определят от структурата на насажденията. От друга
страна тя играе ключова роля и във възобновяването на екосистемите. От нея зависи както
успешното опрашване, така и разпространението на семената, покълването и развитието на

Увод
Биологичното усвояване на хранителни елементи от растенията не е в пряка корелация от
съдържанието на съответния елемент в почвата.
Към настоящия момент е установено, че в дървесните растения се съдържат повече от 60 химични елемента. Доминираща роля има физиологичната нужда на вида от даден елемент.
Според функцията, която изпълняват в организмите, елементите могат да бъдат класифицирани в 5 групи: основни хранителни елементи, необходими микроелементи, индиферентни необходими, ненужни и токсични елементи [2].
Особеност на храненето при растенията е
енергичният метаболизъм в листата в сравнение в останалите органи, защото са краен рецептор на веществата, които се транспортират
от кореновата система [2]. Химичните елементи,
съдържащи се в почвения разтвор, се абсорбират от корените и през ксилема се акумулират в
листата, като по същия път се връщат обратно
вторичните метаболитни продукти. Като се има
предвид, че листната маса е най-динамична по
състав, за целите на настоящото проучване като
обект за анализ е избран стъблото като растителен орган.
Информацията за динамиката на елементите
на минералното хранене се използва както за
обяснение на възможен стрес в горските екосистеми, така и за установяване на изискванията на растителните видове към условията на
средата [8]. Съдържанието на макро- и микроелементи в различни фракции фитомаса е предмет на различни изследвания у нас и в чужбина.
Някои автори [1, 3, 5, 11] изследват предимно
съдържанието на химични елементи в опада,
като по-динамична фракция. Предмет на диску-
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подраста. Растежът на дърветата от една страна се влияе от взаимодействието между съседни дървета чрез физиологичната активност.
Например, ако влажността и съдържанието на
СО2 в атмосферата в дадена част на короната
се промени поради транспирацията или асимилацията, то условията на растеж на съседните
дървета се променят почти едновременно.
В настоящото проучване са засегнати усвояването на основните хранителни елементи при
двата основни фактора, определящи растежа на
дърветата – конкуренция и условия на средата.
Сравнявани са основните хранителни елементи, съдържащи се в млади букови индивиди,
растящи на различни надморски височини от
една страна и от друга страна – принадлежащи
към отделни социални класове в едни и същи
насаждения.

промени в климатично отношение и определят
вертикалното разпределение на горскодървесната растителност. Тези особености на релефа
се отразяват върху разпределението на светлината, топлината, влагата, богатството на почвите и другите екологични фактори [9]. И трите
пробни площи са разположени върху кавяви
горски почви (Distric-Euthric Cambisols, FAO),
които са мощни, свежи, глинесто-песъчливи,
ненаситени, богати на хумус (5-10%), добре
снабдени с хранителни вещества [15].

1. Обекти и методи
1.1. Местоположение на изследваните обекти.
Проучванията са проведени в три пробни
площи, разположени в североизточните склонове на Западна Стара планина (Берковски Балкан) между 23о04’ и 23о14’ източна дължина и
43о14’ северна ширина. Обектите попадат в
Средния планински пояс и са разпределени в
три зони според надморската си височина. Найвисокият се намира на билото на Петроханския
проход, а най-ниският – непосредствено над с.
Бързия. Релефът е типично планински с дълбоко врязани речни долини и стръмни второстепенни била. Преобладават стръмни и наклонени
терени, което способства за бързото оттичане
на повърхностните води. Множеството била и
долове обуславят и различните изложения. Налице е значително разнообразие с леко преобладаване на сенчеста компонента. Различията в
надморската височина обуславят основните

Обект
Тутма
Гаванешница
Петрохан

Фиг. 1. Местоположение на изследваните обекти

Дървесният вид, който е проучван, е обикновеният бук (Fagus sylvatica L.), като основен
представител на растителността в района. Естествените му местообитания са в диапазона от
400 до 1800 m надморска височина. Избрани са
млади индивиди със средна възраст между 16 и
18 години, принадлежащи на различни социални
класове.
Характеристиките на пробните площи са
представена в табл. 1.

Табл. 1. Характеристика на изследваните обекти
ИзлоНадморска
Средна
жеНаквисочина,
възраст,
Координати
ние
лон
m
год.
634
1086
1427

о
о
43 10’ СШ 23 01’ИД
о
о
43 08’ СШ 23 09’ ИД
о
о
43 07’ СШ 23 07’ ИД

И
ЮЗ
И

22
26
17

17
18
16

Среден
диаметър
cm

Средна
височина,
m

4,4
3,6
2,8

9,6
5,8
5,1

не и хомогенизиране, като за анализ са използвани по около 1 g дървесина (заедно с кората)
за всяка от горепосочените групи. Определяни
са следните хранителни елементи: K, Ca, Na и
Mg, органичен C, общи N, S и P. Металите са
определяни чрез емисионна оптична спектроскопия в индукционно свързана плазма (ICP –
OES), като пробите са разлагани със смес от
HNO3 киселина и H2O2 в микровълнова печка

1.2. Методи за анализ
Анализирани са средни проби от дървесината на представители за доминиращ, съдоминиращ и подчинен дървесен вид за трите пробни
площи. Използвани са средни моделни дървета,
определени след измерване на височината и
диаметъра на всички индивиди на височина 1,3
m. Проби от дървесината са взети в края на вегатационния сезон. Обработени са чрез смила-

41

ОСНОВНИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ В ДЪРВЕСИНАТА НА МЛАДИ БУКОВИ ИНДИВИДИ

при разлнични режими на облъчване. Неметалите (P, S) са анализирани чрез UV/VIS спекрофотометрия, а N – чрез дестилация и последващо титруване по метода на Келдал.

високата. При N тази разлика между Тутма и
Гаванешница е по-малка (28%). Подобна е
стойността и за елемента S (30%). За последните два елемента съответните средни концентрации в дървесината са почти равни за средната и най-висока пробни площи. За елемента K е
наблюдавана аналогична тенденция за понижаване на количеството с увеличаване на надморскат височината, но разликата между пробна
площ Тутма и Гаванешница е изключително
малка (около 2%), в сравнение с дугата двойка
пробни площи (Гаванешница и Петрохан): 38%.
Единствено за Mg са определени близки концентрации за най-ниската и най-висока пробни
площи (разлика 3%), докато най-ниската стойност е за средноразположеното местообитание.
При това, различията са много близки – между
Тутма и Гаванешница е 19%, а между Петрохан
и Гаванешница: 17%. Както се вижда от фиг. 2,
само за елемента Na се наблюдава увеличаване на концентрацията с надморската височина.
Средното съдържание на органичен C е еднакво
за буковите индивиди и в трите пробни площи.
mg.kg-1

2. Резултати и дискусия
Анализът на съдържанието на основни хранителни елементи в дървесината, показва найголямо количество за всички изследвани елементи за пробната площ, разположена на средната надморска височина (Гаванешница). Съответната средната стойност за насаждението е
2966,60 mg.kg-1, което е показател за найактивна физиологична дейност на буковите индивиди, развиващи се на това местообитание. С
много малка стойност (около 4%) се различава
съответното количество за най-ниско разположената пробна площ (Тутма): 2844,31 mg.kg-1.
Най-малко е средното сумарно съдържание на
изследваните химични елементи в дървесината
за най-високо разположената пробна площ
(Петрохан): 1912,93 mg.kg-1, което е с 36% пониска стойност от максималната. Това вероятно
се дължи на екстремните нива на факторите на
средата на тази надморска височина, близка до
горната граница на ареала за бука в нашата
страна. Този резултат е показател за най-добро
усвояване на хранителни вещества при насажденията, растящи в средния и нисък пояс на естествените за бука местообитания.
Отделните химични елементи проявяват
специфични свойства и изпълняват конкретни
биохимични функции, затова не могат да се
правят изводи за индивидуалното им поведение.
Например, подобна на горната зависимост за
най-високо общо елементно съдържание в дървесината на площ Гаванешница, е установена
само за Ca. Разликата между отделните пробни
площи обаче е много по-голяма: 24% (Гаванешница и Тутма) и 30% (Гаванешница и Петрохан)
и почти двойна между най-ниско и найвисоколежащите (Тутма и Петрохан). За поголямата част от останалите анализирани елементи: N, P, S, K и Mg, резултатите показват повисоки средни стойности за най-ниско разположената площ (фиг. 2). Сравняването на средното съдържание на неметалите N, P и S, показва
сходна тенденция на намаляване с увеличаване
на надморската височина, като разликата и за
трите елемента между Тутма и Гаванешница е
доста голяма в сравнение с тази между Гаванешница и Петрохан. Последните две пробни
площи са разположени над 1000 m надморска
височина и физиологичната активност на дърветата вероятно е сходна, поради по-тежки абиотични фактори. С 38% е по-ниско количеството
на Р между най-ниско и средно разположените
пробни площи и с 28% между средната и най-
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Фиг. 2. Средна концентрация на хранителни елементи в дървесина

Всяка екосистема се характеризира с определен тип биогенна миграция. Типовете химизъм се установяват по два водещи химични
елемента, даващи облика на кръговрата и характерните съпътстващи елементи, участващи
активно в процесите на биологично поглъщане и
натрупване на биомаса в съобществата. За широколистните гори е характерен калциев тип
химизъм на биологичния кръговрат, където преобладаващите елементи в кръговрата са Ca, K,
а съпътстващите елементи са N, Na [13].
При сравняване на съотношението между
отделните химични елементи в дървесината,
трябва да се почертае изключително високите
концентрации за K и Ca (табл. 2), което е типичен химизъм за широколистните представители
на дървесната растителност [13]. Калият е един
от най-подвижните елементи в растенията. Основната му функция е на регулатор на хидроди-
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антагонистична зависимост [7]. Резултатите от
настоящето проучване потвърждават тази тенденция – средната пробна площ съдържа найвисоки концентрации Са и съответно – найниски на Mg в сравнение с останалите две местообитания. Непубликувани данни на екипа показват значително по-ниски стойности (около 2
пъти) за съдържание на K и Mg в букови индивиди на възраст 130 години, растящи в близост
до изследваната пробна площ Петрохан. Същото поведение е установено за елемента S, като
разликата в концентрациите е трикратна. Противоположна е тенденцията за Ca – количеството му във възрастни дървета е по-високо, вероятно поради слабата му подвижност и склонност
към локация в по-старите органи.

намичните процеси в клетката и на водния баланс за целия организъм, като го предпазва от
неблагоприятни условия на околната среда. Високите стойности, които са установени са присъщи за младите индивиди, понеже необходимостта от този елемент е по-голяма за развиващите организми, поради по-активната им физиологична дейност [7]. Освен това, този елемент е присъщ за флоема във висшите растения като основен транспортен противойон за
нитратен пренос до листата и след редукция –
до обратен транспорт на органични киселини
(например малати) към корените [6]. Калцият е
важен структурен елемент за растенията, като
осигурява здравината на клетъчните мембрани
и пропускливостта на цитоплазмата. Физиологичните функции на Ca и Mg йони ги поставят в

Табл. 2. Съдържание на химични елементи в дървесината на млади букови индивиди
Тутма
Гаванешница
Петрохан
Елемент,
mg.kg-1
домин.
съдом.
домин.
съдом.
домин.
съдом.
подч.
подч.
С орг.
42,44
36,07
40,67
44,56
39,56
33,19
43,17
35,27
N общ
0,62
0,52
0,48
0,36
0,39
0,41
0,33
0,42
P
184,70
174,29
247,35
128,31
117,34
128,79
77,78
102,53
S
119,72
118,26
166,94
85,01
102,71
93,61
81,80
106,38
K
1036,40
1459,50
1167,70
1457,00
1178,10
971,69
722,41
756,68
Ca
975,24
736,72
1197,50
943,21
1178,20
1709,00
549,00
790,01
Mg
213,16
180,75
360,78
258,40
169,02
179,87
256,96
232,75
Na
22,15
24,68
26,28
19,14
39,95
21,98
21,09
49,28

Анализът на структурата на насажденията в
трите пробни площи показва различно съотношение между усвояваните хранителни елементи.
Единствено по отношение на съдържанието на
органичния въглерод се установява нарастване
от подчинени към доминиращи дървесни индивиди, независимо от надморската височина. Тези организми развиват по-богата корона и съответно натрупват по-голяма първична продукция.
На най-високо лежащото местообитание Петрохан всички останали химични елементи с изключение на Mg, са в по-големи количества при съдоминиращите представители, в сравнение с
доминиращите. Тази разлика е между 22% и
24% за елементите N, P и S, а за Ca е малко повисока: 31%. Разликата в усвояването на елемента К е незначителна: едва 5%, което вероятно се дължи на голямата му физиологична потребност при развиващите се организми. Единствено за елемента Na е определена двойно повисока концентрация в съдоминиращи, в сравнение с доминиращи букови индивиди.
Най-разпространеният елемент К е единственият, присъстващ в най-висока концентрация
в дървесината на съдоминиращите представители в най-ниско разположената пробна площ
Тутма в сравнение с останалите изследвани
елементи. За елементите S и P са установени

съизмерими количества в доминиращи и съдоминиращи индивиди. За останалите изследвани
хранителни компоненти: Ca, Mg и Na, по-високи
концентрации са измерени в подчинени букови
дървета. Най-голяма е разликата между трите
типа индивиди за Mg – разликата в съдържанието му между доминиращи и съдоминиращи индивиди е 15%, а между съдоминиращи и подчинени съответно 40%. За водещите елементи за
широколистен тип биологичен кръговрат (К, Са)
е установена по-голяма разлика в съдържанието им в доминиращи и съдоминиращи (29%,
25%) в сравнение с тази между съдоминиращи и
подчинени дървета (съответно 20% и 19%). За
съпътстващият елемент Nа e наблюдавана тенденция за повишаване на концентрацията от
доминиращи през съдоминиращи (разлика 10%)
към подчинени индивиди (разлика със съдоминиращи 8%). При N е установена обратна тенденция на намаляване, при това само за пробна
площ Тутма. Разликата между доминиращи и
съдоминиращи организми е двойна (16%) в
сравнение с тази между съдоминиращи и починени (съответно 8%).
За средноразположената пробна площ Гаванешница, най-висока концентрация е определена за елемента Ca, за разлика от останалите
две изследвани. Той е преобладаващ в подчи-
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нените индивиди, а в доминиращите присъства
в най-малки количества. Споменатата разликата
е 45%, а между съдоминиращи и подчинени:
30%. Вторият основен мигриращ елемент К, показва противоположно присъствие – най-високо
съдържание в доминиращи, а най-ниско в подчинени дървесни организми, като намаляването
между видовете класове е еднакво (19%). Както
беше споменато, концентрацията на органичния
С нараства от подчинени към доминиращи индивиди и за тази пробна площ, а общия N намалява в същата посока, което е естествена връзка при усвояване на тези два хранителни елемента. Съпътстващият метал Na показва различно поведение в сравнение с останалите две
изследвани пробни площи. Най-високата му концентрация е в съдоминиращите дървета (двойно по-висока), а в доминиращите и подчинените
е почти еднаква. Елементите Mg и P са в наймалки количества в съдоминиращите индивиди,
както е установено за площ Тутма. За разлика
от нея, в пробна площ Гаванешница, химичният
елемент S е с най-високо съдържание в съподчинените дървесни организми.
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Заключение
Най-високи концентрации на основни хранителни елементи са установени в стъблата на
млади букови индивиди, растящи в пробна площ
Гаванешница, раазположена на 1086 m надморска височина. Най-слабото им усвояване се
наблюдава в площ Петрохан, характеризираща
се с най-неблагоприятни климатични условия.
Определеният химичен тип биологичен кръговрат е калциев, с преобладаващо участие на
елементите Ca и K, който е характерен за широколистни дървесни видове.
Сравняването на съдържанието на основни
хранителни елементи в различните социални
групи букови дървета, показва индивидуално
поведение в трите пробни площи, независимо
от еднаквата почвена запасеност. Единствено
за органичния въглерод е установена тенденция
за увеличаване на концентрацията от подчинени към доминиращи индивиди. Също така, елементът Mg е с най-ниска концентрация в съдоминиращите индивиди и в трите изследвани
пробни площи.
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ESSENTIAL NUTRIENT ELEMENTS IN WOOD OF YOUNG BEECH TREES
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Abstract
The study took place at three sites situated in Western Balkan at different altitudes. Beech species (Fagus sylvatica
L.) is observed as the main representative of vegetation in the region. Young beech trees at an average age between 16
and 18 years with different differentiation in communities were chosen. The highest nutrient concentration is estimated at
Gavaneshtica site, situated at 1086 m altitude. The lowest nutrient concentration was measured at Petrohan site. Beech
trees belonging to different social classes exhibit individual behavior in the absorption of nutrients. Trend of increasing
concentration of subordinate-to-the-dominant trees was detected only for organic carbon.
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ВЛИЯНИЕ НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОЛИВНАТА НОРМА ВЪРХУ АБСОЛЮТНОТО И
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Резюме
Целта на настоящата разработка е да се установи влиянието регулирания воден дефицит, постигнат чрез напояване с намалени поливни норми, върху абсолютното и хектолитровото тегло на семената от соя, отглеждана
в района на Пловдив. Опитът е проведен през периода 2004–2006 година в района на Пловдив със сорт „Мира”.
Изпитани са следните варианти: 1) без напояване; 2), 3) и 4) напояване съответно с 25, 50 и 75% от поливната
норма, изчислена при оптималния вариант; 5) оптимално напояване при предполивна влажност 75% от ППВ за
слоя 0–80 cm. Оптимизирането на почвената влажност увеличава масата на семената от изпитания сорт соя
средно с 8,8%. При напояване с 25% m нарастването на стойностите е средно с 4,2%, като масата на семената
при този вариант представлява средно 95,8% от максималната за условията на опита. При реализиране на 50%
от поливната норма нарастването на стойностите е с 5%, достигайки 96,5% спрямо максимума. Разликата между
вариантите 4 и 5 е още по-малка – средно 2,4% (3,7g). Редуцирането на нормата с 25% води до нарастване масата на семената спрямо ненапояваната соя с 3,6–9,3%. Съществува зависимост от втора степен между масата
на семената и напоителната норма, която е представена графично чрез изпъкнала парабола отговаряща на
уравнението: Y=0,92+0,116x–0,04x2, при R2=0,933. Съществува линейна зависимост между масата на семената и
добива от соя при R2=0,65. Поливният режим не оказва еднопосочно влияние върху хектолитровата маса на семената от изпитания сорт соя. Разликите между вариантите са под 3% и не се доказват статистически.
Ключови думи: соя, воден дефицит, маса на 1000 семена, хектолитрова маса, добив, поливан режим.
Key words: soybean, water deficit, 1000 seeds weight, test weight, yield, irrigation regime.
JEL: Q19.

намалява тяхната маса [6]. За получаване на
максимални добив и маса на семената, поливната норма трябва да се изчислява за навлажняване на дълбочина до 75cm [4]. Допускането
на воден дефицит чрез напояване с намалени
поливни норми, увеличава делът на безсеменните бобове, като според изследване, проведено в района на Bologna (Италия), при неполивни
условия празните бобове са 22%, при компенсиране на 50% от ЕТ те са 15%, а при оптимално
напояване – 5,5% [7].
Целта на настоящата разработка е да се установи влиянието регулирания воден дефицит,
постигнат чрез напояване с намалени поливни
норми, върху абсолютното и хектолитровото
тегло на семената от соя, отглеждана в района
на Пловдив.

Увод
Степента на водообезпеченост на соевите
растения оказва влияние върху интензивността
на растежа, развитието, добива и голяма част
неговите структурни елементи. Установено е, че
с увеличаване интензивността на напояване се
стимулират вегетативните и репродуктивните
прояви, увеличава се обема на корените и броя
на възлите, а по-голямата фотосинтезираща
листна площ се запазва до по-късен етап от вегетацията. Счита се, че по-високите добиви се
дължат основно на по-едрите семена [5]. Подобен положителен ефект се наблюдава и при редовно напояване и увеличаване на размера на
поливната норма така, че да се компенсира
максимален процент от евапотранспирацията
[8]. За климатичните условия на Тайланд, при
напояване с поливна норма 50 mm през 7 дни,
броят на бобовете и масата на семената са найголеми [11]. За условията на Пенджап (Индия),
тези показатели са най-високи, когато се напоява при изчерпване на 30% от достъпната почвена влажност [10], а според опити, проведени в
района на Foggia (Северна Италия), най-добри
резултати се получават при междуполивен период 7-10 дни [9]. Напояването на соята във
Франция увеличава масата на 1000 семена с
20% [3]. Според резултати от други изследвания,
увеличавайки броя на семената, напояването

Материал и методи
За постигане на целта са използвани данни
от полски експеримент със соя, проведен през
периода 2004–2006 година в района на УОП на
катедра „Мелиорации и геодезия” при Аграрен
университет – Пловдив, върху алувиалноливадна почва (бивша заблатена). Опитът е залаган по блоковия метод в четири повторения с
големина на опитните парцели 30 m2, а на реколтните – 10 m2. Използван е сорт „Мира”, отглеждан при гъстота на посева 250–300 хиляди
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растения на хектар и междуредово разстояние
70 cm. Вариантите, касаещи настоящата работа
са следните: 1) без напояване; 2), 3) и 4) напояване съответно с 25, 50 и 75% от поливната
норма (m), изчислена при оптималния вариант;
5) оптимално напояване при предполивна влажност 75% от ППВ за слоя 0–80 cm; поливките за
вариант 2 са давани при предполивна влажност
75 % от пределната полска влагоемност (ППВ)
за слоя 0–80 cm, като размерът на поливните
норми е изчисляван за допълване на почвената
влажност до ППВ в същия този слой. Напояването е извършвано гравитачно по къси затворени бразди. Данните за проучваните структурни
елементи на добива по варианти и повторения
са обработени статистически чрез софтуерния
продукт „БИОСТАТ” [2] и е установена доказаността на разликите между отделните варианти
на опита. Като предшественик на соята e използвана царевица за зърно. През годините на експеримента са спазвани всички основни агротехнически мероприятия, свързани с възприетата
за страната технология за отглеждането на културата [1].

ната влажност в оптимални граници. През първата десетдневка на месеца приключва цъфтежа и образуването на бобове, след което през
втората десетдневка започва интензивно наливане на зърното. Септември е сух и благоприятен за навременно узряване на соята. По отношение на температурата на въздуха годината е
средна, а по отношение на дефицита на влажността на въздуха – суха. При тези условия са
реализирани две поливки, съответно през периода на цъфтеж и бобообразуване и през периода на наливане на зърното, с напоителна норма
156 mm.
През влажната по обезпеченост на валежите
2005 година растежния период на соята (май и
юни) протича при естествено овлажняване
близко до нормата, докато през репродуктивния
период (юли и август), когато растенията са по
чувствителни към недостига на лесно достъпна
влага, валежите надвишават с около три пъти
средните многогодишни стойности. Въпреки това, през много важен за соевите растения период (от средата на юли до към 5-6 август) е налице засушаване с продължителност около 20
дни. Като се има предвид високият водоразход
на соята през периода масов цъфтеж и бобообразуване може да се счита, че лесно достъпната
почвена влага се е изчерпала за 13–15 дни, т.е.
ненапояваната соя е преживяла воден стрес в
продължение на около една седмица. През тази
опитна година, септемврийските валежи са почти два пъти над нормата, което е предпоставка
за известно забавяне на узряването. По отношение на температурата тази година е средна,
а по отношение на дефицита на влажността на
въздуха – много влажна. Поради благоприятната метеорологична обстановка, през тази година
е подадена една полвивка, в края на цъфтежа и
началото на периода на наливане на зърното, с
поливна 75 mm.
Количеството на валежите през третата
опитна година (2006) е практически равно с това
през 2004 година и почти съвпада със средните
многогодишни стойности. През периода до началото на цъфтежа, те са достатъчни и са равномерно разпределени във времето. Количеството им през критичния период на масов цъфтеж и начало на бобообразуване е равно на една оптимална поливна норма. През по-късните
периоди от вегетацията обаче, валежите в района на опита са недостатъчни за удовлетворяване изискванията на културата. Годината е
средно топла, а по отношение на дефицита на
влажността на въздуха тя е средно-суха. При
тези условия, реализираните поливки са две,
съответно през масов цъфтеж и бобообразуване, и през периода на наливане на зърното, като
напоителната норма е 177 mm.

Резултати
Метеорологичната характеристика на опитните години е направена чрез статистически
анализ на дългогодишни поредици от данни за
сумата на валежите, температурата и дефицита
влажността на въздуха за периода V–ІХ. Данните са представени на табл. 1.
Табл. 1. Обезпеченост на метеорологичните фактори за района на Пловдив за периода V-ІХ
Опитни години
Фактор
Норма
2004
2005
2006
°С
3135
3141
3239
3181 °C
ΣT°
(за 93 годиP%
60,6
57,5
36,2
ни)
HPa 1430 HPa
1675
1137
1590
ΣD
(за 74 годиP%
13,3
90,7
21,3
ни)
mm
241,9 mm
233,5
455,5 228,0
N
(за 97 годиP%
44,9
3,1
50,0
ни)
Легенда: ΣT° – температурна сума; ΣD – сума на дефицита на влажността на въздуха; N – валежи; Р% – емпирична обезпеченост на метеорологичните фактори

Първата опитна година (2004) е средна по
обезпеченост на валежите, като същите са
сравнително равномерно разпределени. Първата десетдневка на юли (началото на цъфтежа) е
без валежи, а през следващите две, по време на
масовия цъфтеж и бобообразуването, те са недостатъчни за удовлетворяване изискванията
на растенията. През август валежите са също
така недостатъчни за поддържането на почве-
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Данните за влиянието на поливния режим
върху масата на 1000 семена по години са
представени на табл. 2.

или 8,8% (от 5,7 до 13,0%). При напояване с
25% m нарастването на стойностите е средно с
8,5 g или 4,2% (2,0–5,7%), като масата на семената при този вариант представлява средно
95,8% от максималната за условията на опита.
При реализиране на 50% от поливната норма
нарастването на стойностите е с 5%, достигайки
96,5% спрямо максимума. Разликата между вариантите 4 и 5 е още по-малка (средно 2,4% или
3,7 g). Редуцирането на нормата с 25% води до
нарастване масата на семената спрямо ненапояваната соя с 3,6–9,3% (средно 6,2% или 8,5 g).

2004
100,0
-7,8
102,0
-5,0
103,4
-3,1
103,6
-2,9

94,6
96,5
97,9
98,0

5 144,8

7,8

105,7

100,0

139,0
146,9
148,2
151,9

St.
7,9
9,2
12,9

2005
100,0 -18,1
105,7 -10,2
106,6
-8,9
109,3
-5,2

88,5
93,5
94,3
96,7

5 157,1

18,1

113,0

100,0

139,3
146,0
146,1
147,1

St.
6,7
6,8
7,8

2006
100,0 -10,7
104,8
-4,0
104,9
-3,9
105,6
-2,9

92,9
97,3
97,4
98,1

5 150,0

10,7

107,7

100,0

1
2
3
4

1
2
3
4

St.

St.

St.

%

(g)

Р 5%=
=7,8
Р 1%=
=10,6
Р 0,1%=
=14,4

152
150
148
150,6

St.
2,8
4,7
4,9

±Y
(g)

146
(g) 144

P 5%=
=10,6
P 1%=
=14,6
P 0,1%=
=20,2

142
140
138
136
134

147,0

137,0
139,8
141,7
141,9

1
2
3
4

%

145,3

±Y
(g)

144,2

(g)

138,4

Вариант

Табл. 2. Маса на 1000 семена при соя сорт „Мира”
за района на Пловдив
Спрямо вар. Спрямо вар.
1
5
Маса
GD

132
1

Р 5%=
=12,0
Р 1%=
=16,3
Р 0,1%=
=22,1

2

3

4

5
в арианти

Фиг. 1. Маса на 1000 семена средно за 2004–2006 г.

Въпреки сравнително слабото влияние на
изпитаните поливни режими върху масата на
семената при този сорт соя, съществува квадратна зависимост между нея и напоителната
норма. Същата е представена графично чрез
изпъкнала парабола (фиг. 2), която за апроксимирането на всички опитни точки е подчинена
на следното уравнение: Y=0,925+0,1x–0,028x2,
при R2=0,693. На същата графика са нанесени и
осреднените за трите експериментални години
опитни точки, които графично са представени
също така чрез изпъкнала парабола, която съответства
на
квадратното
уравнение:
Y=0,92+0,116x–0,04x2, при R2=0,933. Свободният член и при двете уравнения представлява
относителната маса на семената при неполивни
условия, спрямо максималната, получена за условията на експеримента, а „х” е относителната
напоителна норма.
Като са използвани данните за абсолютния
добив по варианти и години и съответстващите
им абсолютни стойности на масата на 1000 семена, е установена линейна зависимост между
тях при R2=0,65 (фиг. 3). Чрез уравнението може
да се изчисли приблизителния добив (Y) по
данни за масата на семената (x). От друга страна, тези резултати дават основание да се счита,
че освен чрез останалите важни показатели,
регулираният воден дефицит оказва влияние
върху добива и чрез масата на семената. Това

Легенда: m – поливна норма

Тъй като годините включени в разработката
са сравнително благоприятни в метеорологично
отношение, редовното подаване на поливки намалява отрицателното влияние на водния дефицит, който се получава в следствие редуциране на поливните норми. В резултат на това и
през трите опитни години масата на 1000 семена варира слабо по варианти, т.е. не се отчита
съществено нарастване на стойностите с увеличаване на размера на поливната норма. Незначително е и тяхното понижение при напояване с намалени норми. Все пак, както се вижда на
табл. 2 и фиг. 1 тенденцията е еднопосочна и
съответсва на степента на возообедпеченост,
на соевите растения, характерна за съответния
вариант. През първата експериментална година
статистически се доказва единствено разликата
между оптималния (вариант 5) и ненапоявания
вариант, а през втората – между ненапоявания
и вариантите 4 и 5.
През последната опитна година разликите
между вариантите са в същия диапазон, но поради малко по-високите стойности на GD, статистическа доказаност няма. Оптимизирането
на почвената влажност увеличава масата на
семената от изпитания сорт соя средно с 12,2g
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становище има потвърдителен характер по отношение на резултатите, публикувани от други

автори, за различни райони на света.

1,00

340
320

0,96

300

0,94

280

добив /yield/ (kg/da)

0,92
0,90
0,88
0,86
Всички точки (all data)
средно (average)
общо (all data)
R2 = 0,693
средно (average) R2 = 0,933
1

Фиг. 3. Зависимост между масата на 1000 семена и
добива

между вариантите са под 3% и не се доказват
статистически.
kg/m^3
747

Вариант

%

744,4
743,7
744,9
743,3

St.
-0,7
0,5
-1,1

100,0
99,9
100,1
99,9

2004
1,4
0,7
1,9
0,3

100,2
100,1
100,3
100,0

5 743,0

-1,4

99,8

St.

100,0

1
2
3
4

732,5
742,5
750,0
746,3

St.
10,0
17,5
13,8

100,0
101,4
102,4
101,9

5 752,5

20,0

102,7

St.

100,0

1
2
3
4

742.7
738.5
744.8
741.3

St.
4.2
2.1
1.4

100.0
99.4
100.3
99.8

2006
0.5
-3.7
2.6
-0.9

100.1
99.5
100.3
99.9

5 742.2

0.5

99.9

St.

100.0

1
2
3
4

±Y
(kg)

2005
-20,0
-10,0
-2,5
-6,2

%

746
745
744
743
742

(kg/m3)

741
740
739

97,3
98,7
99,7
99,2

P 5%=
=4,0
P 1%=
=5,5
P 0,1%=
=7,4

738
737

745,9

0,9

Табл. 3. Хектолитрова маса на семената при соята
(сорт „Мира”) за района на Пловдив
Спрямо
Спрямо
вар.
1
вар. 5
GD
Маса
±Y
(kg)

Y=8,62x-1014,32

120
136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158
1000 семена /seeds/ (g)

На табл. 3 са представени резултатите за
хектолитровата маса са семената от изпитания
сорт соя по варианти и години.

3

180

140

Фиг. 2. Зависимост „напоителна норма–масата на
1000 семена”

kg/m

200

743,6

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
отн.нап.норма (relative irr.depth)

220

160

0,80
0

240

746,6

0,82

260

741,6

0,84

R2 = 0,65

739,9

1000 семена (seeds)

0,98

736
1

2

3

4

5
в арианти

Фиг. 4. Хектолитрова маса на семената при соята
– средно за 2004–2006 г.

P 5%=
=21,7
P 1%=
=30,0
P 0,1%=
=41,4

На фиг. 4 са представени данните за хектолитровата маса на семената от изпитания сорт
соя, средно за трите опитни години. При неполивни условия и при напояване с малки поливни
норми осреднените стойности са най-ниски, но
погледнато по години такава тенденция не съществува. На база получените от експеримента
резултати може да се счита, че поливният режим не оказва влияние върху стойностите на
този показател.

Р 5%=
=9,1
Р 1%=
=12,4
Р 0,1%=
=16,8

Изводи
Оптимизирането на почвената влажност увеличава масата на семената от изпитания сорт
соя средно с 8,8% спрямо тази при неполивни
условия. При напояване с 25% m нарастването
на стойностите е средно с 4,2%, като масата на
семената при този вариант представлява средно 95,8% от максималната за условията на опи-

Легенда: m – поливна норма

Получените стойности са в граници, характерни за соята, но през нито една от трите години не се забелязва ясна тенденция по отношение влиянието на изпитаните поливни режими
върху стойностите на показателя. Разликите
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та. При реализиране на 50% от поливната норма нарастването на стойностите е с 5%, достигайки 96,5% от максимума. Разликата между
оптималния вариант и напоявания с 25% намалена норма е още по-малка (средно 2,4% или
3,7 g). Редуцирането на нормата с 25% води до
нарастване масата на семената спрямо ненапояваната соя с 3,6–9,3%. Статистически се доказва разликата в увеличението на стойностите
на показателя предимно между ненапоявания и
оптималния вариант.
Съществува квадратна зависимост между
масата на семената и напоителната норма, която е представена графично чрез изпъкнала парабола
отговаряща
на
уравнението:
Y=0,92+0,116x–0,04x2, при R2=0,933.
Установена е линейна зависимост между масата на семената и добива от соя, която се изразява с уравнението Y=8,62x–1014,32 при
R2=0,65.
Поливният режим не оказва еднопосочно
влияние върху хактолитровата маса на семената от изпитания сорт соя. Разликите между вариантите са под 3% и не се доказват статистически.
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EFFECT OF SIZE OF IRRIGATION RATES OF ABSOLUTE AND TEST SEED WEIGHT
IN SOYBEANS
Alexander Matev1, Hristofor Kirchev1, Ivan Ianchev1, Zlatko Zlatev1, Radost Kalaidzieva1,
Nora Lozanova2
1
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
2
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Abstract
The aim of this study is to establish the influence of regulated water deficit (by reduction of irrigation rates) on the
1000 seeds weight and test weight of soybean (“Mira” variety), grown in Plovdiv region. The experiment was carried out
during 2004 – 2006 period on the experimental field of Agricultural University – Plovdiv. Soil on the experimental field is
Mollic fluvisols (FAO–UNESCO). The following variants were tested: 1) without irrigation; 2) irrigation rate 25% (25% m)
3) 50% m; 4) 75% m; 5) optimum irrigation by 75% FC for the layer 0–80 cm (100% m). The results show that optimization of soil moisture increases weight of seeds with 8.8% (average). Increasing of values by 75% reduction of the irrigation rate is average 4.2% and they are 95.8% to the maximum value. Increasing of values by 50% reduction of the irrigation rate is 5% (average) and they reach to 95.8% in comparison with the maximum value. The difference between variants 4 and 5 is small (only 2.4% or 3.7 g). The 25% reducing of irrigation rate causes increasing of seeds weight with 3.9
– 9.3% as opposed to without. There is second degree relationship between weight of seeds and irrigation depth, plotted
2
2
by a convex parabola and following equation: Y=0.92+0.116x–0.04x and R =0.933. There is linear relationship between
2
weight of seeds and yield, by equation: Y=8.62x–1014.32 and R =0.65. There is not any influence of irrigation regime on
the values of the soybean test weight. Differences between tested variants are less than 3% and without statistical warranted.
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ФИЗИОЛОГИЧНА РЕАКЦИЯ НА ЕЧЕМИК ПРИ ПОЧВЕНО ЗАСУШАВАНЕ.
I. РАСТЕЖ, ЛИСТЕН ГАЗООБМЕН И ВОДООБМЕН
Златко Златев, Мирослава Каймаканова, Александър Матев, Иван Янчев,
Христофор Кирчев
Аграрен университет, Пловдив
Резюме
Засушаването и свързаният с това воден дефицит в растенията са сред най-често срещаните причини за
компрометиране на реколтата. В световен мащаб над 50% от загубите на продукция се дължат на тези стресови
фактори. Способността да запазят фотосинтетичната си активност при воден дефицит е от огромно значение за
толерантността на растенията към този стрес. В съдови вегетационни опити е проучена физиологичната реакция
на два сорта ечемик (Hordeum vulgare L.) – Обзор и Радул при почвено засушаване. Целта на изследванията е
да се определи адаптивността на културата към воден дефицит в почвата по основните физиологични показатели. Относителното водно съдържание (ОВС) и относителната скорост на растежа (RGR) са понижени в поголяма степен при растенията от сорт Радул – с 32% и с 49%, съответно. Значително понижена е и фотосинтезата – с 82% при сорт Радул и със 76% при сорт Обзор. Въз основа на установените сортови различия в скоростта
на растежа, параметрите на листния газообмен и показателите на водообмена и в резултат на проведения анализ сорт Обзор е определен като по-толерантен към засушаване, а сорт Радул – като по-чувствителен.
Ключови думи: воден стрес, водообмен, засушаване, растеж, фотосинтеза.
Key words: drought, growth, photosynthesis, water relations, water stress.
JEL: Q19.

дефицит определят отговора на растенията,
както и способността им да преодоляват стресовото въздействие. Аклимацията към засушаване, която индиректно е свързана с фотосинтезата, включва главно забавяне на растежа и намаляване на листната площ, с което се намаляват загубите на вода. Това позволява запазването на относително добър воден статус и стабилна фотосинтеза. Процесите на аклимация
към воден стрес включват също така и синтеза
на осмотично активни вещества, както и промени в йонния транспорт и баланс. Всички тези
промени спомагат за поддържането на хомеостазата в клетките, детоксификацията на вредните вещества и преживяването на растенията в
тези условия [9].
Целта на настоящото изследване и да се определи ефекта на засушаването върху растежа,
водообмена и фотосинтезата в листата на два
сорта ечемик (Hordeum vulgare L.).

Увод
В хода на онтогенетичното си развитие растенията са подложени на неблагоприятното
въздействие на факторите на околната среда,
сред които засушаването е един от най-често
срещаните. Реакцията на растенията към този
стресов фактор на организмово ниво комплексна, защото отразява интеграцията на ефектите
на стреса и физиологичния отговор на пониските структурно-функционални нива на организация във времето и пространството [7, 25].
Предизвиканият вследствие на засушаването
воден дефицит води до значителни промени в
основните физиологични и биохимични процеси,
в мембранната структура и ултраструктурната
организация на клетъчните органели [20, 23].
Независимо от големия брой проучвания върху
физиологичната реакция и продуктивността на
различни растителни видове към воден стрес,
физиолого-биохимичните и молекулните основи
на толерантността на растенията към засушаване не са напълно изяснени.
Фотосинтезата и водообмена на растенията
са сред първите засегнати от засушаването физиологични процеси [9]. Ефектът върху фотосинтезата може да е пряк, поради намален достъп на CO2 вследствие затваряне на устицата и
нарастване на мезофилното съпротивление [12],
а също така и вследствие на промени във фотосинтетичния метаболизъм [15]. Вторичните
ефекти на засушаването са свързани с възникването на окислителен стрес в клетките, който в
значителна степен потиска фотосинтезата [10].
Продължителността и интензитета на водния

1. Материал и методи
1.1. Растителен материал
В проучването са включени два сорта ечемик
(Hordeum vulgare L.): сорт Обзор и сорт Радул.
Растенията са отглеждани като почвени култури,
в пластмасови съдове, във фитостатни боксове
на катедра Физиология на растенията и биохимия [26]. Условията на отглеждане бяха: ФАР –
350 mol m-2 s-1, температура – 24±2/16±2 ºC
ден/нощ, фотопериод – 14 h и относителна
влажност на въздуха 65-70%. Съдовете са поливани ежедневно за да се поддържа влажност
на почвата от 41% (0,410 g H2O g-1 абсолютно
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суха почва), което съответства на воден потенциал (п) от -20 kPa. Приема се, че влажността
на почвата е нормална и няма воден стрес ако
п е над -30 kPa [4]. Водният стрес е предизвикан в 14-дневни растения чрез постепенно намаляване и прекратяване на поливането за 10
дни, докато съдържанието на вода в почвата за
този период се понижи до 23% (0.230 g H2O g-1
абсолютно суха почва), което съответства на
воден потенциал от -0,9 MPa. Анализите са извършени в края на стресовия период върху втори лист на растенията, който е напълно развит.

2. Резултати и обсъждане
Резултатите от табл. 1 показват, че приложеното постепенно засушаване предизвиква значително понижение в основните параметри на
растежа. Относителната скорост на растежа
(RGR) е понижена с 26% за сорт Обзор и с 49%
за сорт Радул. Подобни са и промените в относителната скорост на растежа на листата (RGRl)
и на корените (RGRr) за сорт Обзор. При сорт
Радул относителната скорост на растежа корените (RGRr) е понижена драстично – със 77%.
Скоростта на нето асимилацията (NAR), която е
т.нар. „физиологичен компонент” на RGR, е понижена по-слабо – с 18% при сорт Обзор и близо два пъти при сорт Радул. Обратно, „морфологичния компонент” – относителната листна
площ (LAR) е понижена незначително при растенията от сорт Радул и с 19% при сорт Обзор.
Една от причините за тези промени е, че при
сорт Обзор асимилираната биомаса се насочва
към корените, което променя по-слабо техния
растеж. По-голямата коренова система осигурява възможност за повече усвоена вода в условия на засушаване. Това разбира се има своята
цена и е свързано с по-големите загуби в резултат на интензивното кореново дишане [14]. Забавеният растеж и формиране на листна площ в
условия на воден дефицит, както и по-ниския
относителен дял на листната маса намаляват
загубите на вода [24].

1.2. Биомаса на растенията
Биомасата на растенията (абсолютно сухата
биомаса) е определена след фиксация на пробите при 105 С за 60 min и изсушаване при
80 С за 48 h [6].
1.3. Листна площ
Листната площ на растенията е определена с
електронен цифров площомер NEO-2 [TU, Sofia,
Bulgaria] [1].
1.4. Анализ на растежа
Анализът на растежа е извършен по [6], като
са използвани данните за биомасата и листната
площ на растенията.
1.5. Относително водно съдържание
Относителното водно съдържание (ОВС) в
листата е определено по [17].

Табл. 1. Анализ на растежа на два сорта ечемик –
сорт Обзор и сорт Радул след 10-дневен период
на засушаване
ПокаОбзор
Радул
затели
Контрола
RGR
92,9±3,9
84,6±3,7
RGRr
76,9±3,4
82,8±3,5
RGRl
111,2±4,7
97,4±4,2
NAR
0,285±0,011
0,241±0,009
LAR
292,8±11,6
336,8±12,6
SLA
544,1±22,3
651,6±26,4
Засушени
RGR
68,8±2,5**
(74)
43,1±2,1***
(51)
RGRr
60,6±2,1**
(79)
19,0±0,8***
(23)
RGRl
77,8±2,9***
(70)
56,7±2,1***
(58)
NAR
0,234±0,009*
(82)
0,129±0,005*** (54)
LAR
237,8±10,4*
(81)
311,9±14,2
(93)
SLA
481,7±20,5
(89)
605,9±22,7
(93)

1.6. Воден потенциал в листата
Водният потенциал в листата (w) е определен с камера за налягане EL 540-305 [ELEInternational Ltd., Hemel Hempstead, England] по
[21].
1.7. Съдържание на пролин
Съдържанието на пролин в листата е определено спектрофотометрично по [5].
1.8. Листен газообмен
Показателите на листния газообмен – скорост на нето фотосинтезата (A), интензивност
на транспирацията (Е) и устична проводимост
(gs) са определени с портативна фотосинтетична система LCA-4 [Analytical Development
Company Ltd., Hoddesdon, England].
1.9. Статистическа обработка на данните
Всички анализи са извършени в петкратна
повторяемост. Експерименталните резултати са
обработени статистически чрез еднофакторен
дисперсионен анализ, като достоверността на
разликите е определена по критерия t на
Student при следните нива на значимост:
*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001
Забележка: В скобите – процент от контролите. RGR –
-1
относителна скорост на растежа на растенията (mg g
-1
ден ); RGRr – относителна скорост на растежа на коре-1
-1
ните (mg g ден ); RGRl – относителна скорост на рас-1
-1
тежа на листата (mg g ден ); NAR – скорост на нето
-2
-1
асимилацията (mg cm ден ); LAR – относителна листна
2 -1
2 -1
площ (cm g ); SLA – специфична листна площ (cm g ).
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В табл. 2 са представени резултатите за
промените в параметрите на водообмена на
подложените на засушаване растения. При растенията от сорт Радул понижението на ОВС е с
32%, а при сорт Обзор пониженото е незначително – с 9%. Това, заедно със значителното
понижение на водния потенциал (w) е израз на

по-висока толерантност към воден стрес. Водният потенциал, който е основна термодинамична величина на водообмена, е понижен в
най-голяма степен – повече от четири пъти, като
промените в абсолютните му стойности са в
границите на 1,6 МРа за сорт Обзор и 1,4 МРа
за сорт Радул.

Табл. 2. Параметри на водообмена при два сорта ечемик – сорт Обзор и сорт Радул след 10-дневен период на засушаване
Сорт
Вариант
ОВС
Ψw
P
Контрола
93,22,8
-0,50,02
18,30,9
Обзор
Засушени
(81) -2,10,09*** (24)
(274)
75,62.5
50,11,6***
Контрола
91,72,7
-0,40,02
17,70.9
Радул
Засушени
(203)
62,42,1*** (68) -1,80,08*** (22)
35,91,4***
* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001
Забележка: В скобите – процент от контролите. ОВС – отнсително водно съдържание в лис-1
тата (%);Ψw – воден потенциал в листата (МРа); P – сдържаие на пролин в листата (mg g DM).

Според [3] при такава промяна на w растенията се намират в състояние на умерен до силен воден стрес. Установяват се значителни
различия между сортовете в съдържанието на
пролин. В листата на сорт Обзор съдържанието
на аминокиселината е най-високо, като повишението спрямо контролите е 274%. При сорт Радул повишението е 203%. Получените от нас
резултати кореспондират с данните на [8] за
млади растения от три генотипа вигна. Проучванията върху сухоустойчивостта на растенията
показват, че приспособяването към условията
на засушаване включва както елементи за поддържане на относително високо водно съдържание в тъканите, така и елементи обуславящи
толерантност към ниско съдържание на вода.
Промените в ОВС и w вероятно се дължат
на структурно-функционални промени, осигуряващи адаптацията на растенията към приложеното засушаване. Известно е, че при воден
стрес в растителните клетки протича процес на
осмотична саморегулация, насочен към съхраняване на водния баланс [22]. В тези условия се
акумулират свободни аминокиселини, най-вече
пролин, и други осмотично активни вещества
[18]. Установеното от нас повишено съдържание
на пролин в листата на засушените растения от

проучваните сортове ечемик (табл. 2) се съгласува с резултатите за промените във w, както и
с данните на редица автори за значително натрупване на пролин при фасул и други растителни видове [19]. Биологичният смисъл на такова
значително повишено съдържание на аминокиселината в обезводнените листа може да се
търси в няколко насоки. Първо, участие на пролина в процеса на клетъчното осмотично приспособяване [16]. Второ, значение на пролиновия
биосинтез за регулиране на рН на цитозола [2].
Резултатите, посочени в табл. 3 показват, че
приложеното почвено засушаване води до съществени промени в листния газообмен. Десет
дни след началото на стресовото въздействие
скоростта на нето фотосинтезата (А) в листата
на растенията от сорт Обзор намалява драстично със 76%. Тези промени са съпоставими с
промените в интензивността на транспирацията
(E) и устичната проводимост (gs), за които намалението е 79% и 80% съответно. Ефективността на използване на водата във фотосинтезата, изразена чрез отношението А/Е, съществено нараства с 22%, като причина за това е позначителната инхибиция на транспирацията в
сравнение с фотосинтезата.

Табл. 3. Параметри на листния газообмен на два сорта ечемик – сорт Обзор и сорт Радул след 10-дневен
период на засушаване
Обзор
Радул
Параметри
Контрола
Засушени
Контрола
Засушени
A
15,08±0,69
3,57±0,17*** (24)
13,87±0,62
2,47±0,12***
(18)
E
4,12±0,20
0,85±0,04*** (21)
3,49±0,16
1,08±0,52***
(31)
gs
360±16
72±3***
(20)
351±16
102±4***
(29)
A/E
3,66±0,15
4,2±0,16*
(122)
3,97±0,18
2,29±0,10***
(58)
* P<0,05; *** P<0,001
-2 -1
Забележка: В скобите - процент от контролата. A – скорост на нето фотосинтезата (mol m s ); E –
-2 -1
-2 -1
иннзивност на транспирацията (mmol m s ); gs – устична проводимост mmol m s ; A/E – ефектив-1
ност на използване на водат във фотсинтезата (mol mmol ).
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При засушените растения сорт Радул промените са още по драстични. Фотосинтезата (А) е
намалена с 82%, а Е и gs в по-малка степен – с
69% и 71%, съответно. Характерът на промените в параметрите на листния газообмен при засушените растения от сорт Радул определя и
значителното намаление в съотношението А/Е,
което е понижено с 42%.
Приложеното 10-дневно засушаване инхибира драстично листния газообмен в растенията
от проучваните сортове ечемик (табл. 3). Подобни данни за ефекта на водния дефицит върху листния газообмен се представят още от [13,
15, 25, 26]. По-високата инхибиция на скоростта
на нето фотосинтезата (A) при засушените растения от сорт Радул кореспондира с по-високата
инхибиция на RGR. Резултатите показват още,
че степента на in vivo инхибирането на A е поголяма от тази, установена за растежа, факт,
който кореспондира със становището на [11, 14]
за различна чувствителност на растежа и фотосинтезата към засушаване в началните етапи от
развитието на растенията. Според нас това е
свързано от една страна с по-високата степен
на интеграция и регулация на растежа, а от друга страна с намалената атрагираща сила на органите за фотоасимилати вследствие на инхибирането на растежа и ускореното стареене на
клетките.
Заключение
Установено е, че растенията от сорт Обзор
имат по-високо ОВС и това е съпроводено със
значително понижение на w. Съдържанието на
свободен пролин нараства повече от два пъти.
Тези промени са резултат от по-високата толерантност към засушаване.
Приложеният воден дефицит значително потиска растежа на ечемика. Понижението в основния показател на растежа RGR в растенията
от сорт Обзор са породени от промени във физиологичния компонент - скоростта на нето асимилацията (NAR) и морфологичния компонент
(LAR). При сорт Радул основно инхибицията на
NAR е определяща за понижението на RGR.
Фотосинтетичният апарат в растенията от
сорт Обзор е по-ефективно защитен в сравнение със сорт Радул. Това се потвърждава от послабото понижение на А, по-високата инхибиция
на Е и повишената ефективност на използване
на водата (A/E). В заключение можем да посочим, че растенията от сорт Обзор имат повисока толерантност към засушаване. Растенията от сорт Радул са по-чувствителни към приложения стрес.
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PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF BARLEY TO DROUGHT STRESS.
I. GROWTH, LEAF GAS EXCHANGE AND WATER RELATIONS
Zlatko Zlatev, Miroslava Kaymkanova, Aleksandyr Matev, Ivan Yanchev, Hristofor Kirchev
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
Drought stress and water deficit are the major causes of crop loss worldwide, reducing average yields for most major
crop plants by more than 50%. Under drought stress usually a water deficit in plant tissue develops, thus leading to a
significant inhibition of photosynthesis. The ability to maintain the functionality of the photosynthetic machinery under
water stress, therefore, is of major importance in drought tolerance. The effects of soil drought on growth, water relations
and photosynthesis in the leaves of two barley (Hordeum vulgare L.) cultivars were studied. Water stress led to a
noticeable decrease in both RGR and RWC in plants of cv. Radul. The most marked reduction in leaf gas exchange was
observed in cv. Radul. Exposure of barley plants to soil drought and provoked leaf water deficit resulted in a dramatic
reduction (with a 82%) of A. The lowest reduction in leaf gas exchange parameters were observed in cv. Obzor. On the
basis of the data obtained we could arrange cv. Obzor as drought tolerant and cv. Radul as drought sensitive.
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ЕФЕКТ НА АЗОТНОТО ТОРЕНЕ ВЪРХУ ПРОДУКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА
СОРТОВЕ ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА, ОТГЛЕЖДАНИ САМОСТОЯТЕЛНО И В
ЛЕНТОВ ПОСЕВ СЪС СЛЪНЧОГЛЕД
Иван Янчев, Недялка Йорданова, Христофор Кирчев, Александър Матев
Аграрен университет, Пловдив
Резюме
Проучено е влиянието на азотното торене върху продуктивността и качеството на сортове обикновена пшеница: Садово 1 (стандарт); Пловдив; Гея 1 и Садово 772, отглеждани самостоятелно и в лентов посев със слънчоглед. Четирите сорта пшеница са отглеждани върху алувиално-ливадна почва на опитното поле на катедра
„Растениевъдство” в района на Пловдив. Изпитвани са следните варианти на азотно торене: N0, N8, N16 и N24
на фон P15K10. Установено е, че с нарастване на азотната торова норма до 16 kg N/da, продуктивността и качеството на зърното се увеличават при всички изпитвани сортове. Внасянето на 24 kg N/da е икономически неоправдано, тъй като не води до съществено увеличаване на количеството и качеството на продукцията. Приложеното лентово отглеждане на изследваните сортове повлиява положително узряването и продуктивността на
сортовете обикновена пшеница, но не оказва съществено влияние върху качеството на зърното.
Ключови думи: обикновена пшеница, азотно хранене, продуктивност, качество на зърното.
Key words: common wheat, nitrogen fertilization, yield, quality.
JEL: Q19.

за формиране на добива, така и по отношение
на реализираната продуктивност и качество на
зърното. Конкретността на тези изследвания се
определя от сорта, условията на отглеждане и
прилаганата технология. Редица изследователи
определят тази специфичност като сортова или
генотипна реакция, която в повечето случаи се
свързва с минералното хранене на сорта. Разлики в отзивчивостта на сортовете към минерално хранене могат да бъдат дори по-големи,
отколкото между видовете. На първо място в
тази верига се поставя азотното хранене като
лимитиращ фактор за количеството и качеството на пшеничното зърно. Целта на настоящето
проучване е да се установи влиянието на азотното торене върху продуктивността и качеството
на зърното при генотипи обикновена пшеница.

Увод
Съвременните сортове пшеница са с високи
продуктивни възможности, но съществува генотипна специфика в изискванията им към хранителните вещества. Ето защо е необходимо агротехниката на културата да бъде съобразена
със сортовите особености. Продуктивността на
пшеницата зависи от генетичните заложби на
сорта, но за да разкрие потенциалните си възможности от значение са хранителния режим на
почвата и торенето. Съвременното зърнопроизводство се основава на използване на нови сортове пшеница с по-големи продуктивни възможности. Системата на торене на пшеницата, отглеждана при конкретни почвено-климатични
условия е един от най-ефективните фактори за
регулиране храненето на растенията и обезпечаването на възможности за пълна реализация
на генетичния им добивен и качествен потенциал. Това налага проучване на новите пшенични
сортове с оглед оптимизиране на тяхното хранене съобразно биологичните им изисквания и
нивото на запасеност на почвата с хранителни
вещества. Сортовете пшеница се различават не
само по продуктивност и качество на зърното,
но и по изисквания към хранителни елементи и
факторите на средата. Тези различия са естествени, както нееднаквата устойчивост към полягане, ниски и високи температури, воден стрес и
болести. Проведените в България проучвания с
различни пшенични сортове при конкретни почвено-климатични условия показват редица специфични особености, които могат да се разглеждат като сортов признак. Това се отнася
както по отношение на количествените изисквания на пшеницата към хранителните вещества

Материал и методи
Проучването е проведено в опитното поле на
катедра Растениевъдство към Аграрен университет (АУ) – Пловдив през периода 2009-2011 г.
Опитът е заложен върху алувиално-ливадна
почва в две части по метода на дробните парцели, в четири повторения с големина на реколтната парцелка 10,0 m². В първата постановка
на опита се отглежда пшеница, която се разглежда като стандарт за втората с участието на
слънчоглед, организиран в лентови посеви със
сортове обикновена пшеница: Садово 1 (стандарт); Пловдив; Гея 1 и Садово 772.
Изведен е полски опит за установяване влиянието на азотното торене и лентовото отглеждане върху продуктивността и качеството на
зърното при генотипи обикновена пшеница. Изследвани са показателите: Добив на зърно
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(kg/da) – определя се чрез прибиране на парцелите с комбайн при настъпване на пълна зрелост. Полученото зърно се претегля и масата се
преизчислява за 1 da. Маса на 1000 зърна (g) представлява масата на 1000 чисти, въздушно
сухи семена, изразена в g. Определя се съгласно методика за посевния и посадъчния материал ИАСАС. Хектолитрова маса на зърното (kg) –
Определя се чрез използване на либра като се
претеглят две успоредни проби. Хектолитровата
маса се изчислява като средноаритметичната
стойност на установената маса на двете проби в
грамове се умножи по 100 и полученото произведение се раздели на 1000, за да се получи
масата в килограми на 100 l зърно. Седиментационното число (cm3) се определя по метода на
Помпянски (1971). Това е комплексен показател,
стойностите на който определят по-доброто
хлебопекарно качество на брашното. За статистическата обработка на отчетените експериментални данни е използван метода на дисперси-

Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772
LSD 5%
Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772
LSD 5%
Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772
LSD 5%
Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772

онния анализ (еднофакторен, двуфакторен и
многофакторен) чрез Biostat и SPSS програма.
Резултати и обсъждане
Отглежданите в практиката български сортове зимна пшеница притежават добър продуктивен потенциал [7, 8, 9, 12, 13] и изискват интензивна технология за получаване на висок добив
от качествено зърно [5, 12]. Основна част от
технологията за отглеждане на пшеницата е
осигуряването на добър хранителен режим през
цялата вегетация [4]. Според Климашевский [3]
условията на минерално хранене в значителна
степен определят възможностите на пшеницата
да реализира генетичния си потенциал. Реакцията на тази култура към различните системи на
торене е важен фактор за оценка на пластичността на отделните пшенични сортове.
В табл. 1, 2, 3 и 4 са представени данните за
добива на пшенично зърно за трите години на
изследване и средно за експерименталния период.

Табл. 1. Добив на зърно от изпитваните сортове за 2009 г. (kg/da)
Слят посев
Лентов посев
N0
N8
N0
N8
N0
199,4ab
298,1d Садово 1
199,4ab
298,1d
Садово 1
199,4ab
154,3a
292,0cd Пловдив
154,3a
292,0cd
Пловдив
154,3a
193,2ab
267,7bc Гея 1
193,2ab
267,7bc
Гея 1
193,2ab
225,4b
393,2f
Садово772
225,4b
393,2f
Садово772
225,4b
69,1
40,0
LSD 5%
69,1
40,0
LSD 5%
69,1

N8
298,1d
292,0cd
267,7bc
393,2f
40,0

Табл. 2. Добив на зърно от изпитваните сортове за 2010 г. (kg/da)
Слят посев
Лентов посев
N0
N8
N16
N24
N0
N8
N16
301,1b
403,5bc
528,2a
535,4b
318,2c
427,7bc
527,0bcd
325,5b
443,9c
520,9a
510,3a
371,2e
454,4c
537,9cd
310,2b
430,5c
532,3a
509,6a
330,2cd
420,7bc
538,9cd
315,2b
428,7c
541,1b
506,7a
333,3cd
447,8bc
516,3abc
70,6
54,7
44,7
43,8
44,1
58,2
39,4

N24
546,4b
517,2ab
538,5b
528,0ab
53,8

Табл. 3. Добив на зърно от изпитваните сортове за 2011 г. (kg/da)
Слят посев
Лентов посев
N0
N8
N16
N24
N0
N8
N16
213,8b
321,2a
486,0b
491,3c
215,1ab
319,0a
515,8c
227,2b
329,8a
442,9ab
429,0a
244,8bc
332,1a
440,4a
230,9b
323,2a
477,9ab
487,9bc
268,0c
334,1a
515,7c
194,2ab
329,9a
492,9b
447,2abc
248,1bc
330,2a
493,5c
47,3
49,9
65,6
60,6
66,4
49,1
54,7

N24
474,5bc
444,0ab
516,4d
453,7abc
55,6

Табл. 4. Среден добив на зърно от трите години на изследване (kg/da)
Слят посев
Лентов посев
N0
N8
N16
N24
N0
N8
N16
238,1
340,9
500,7
501,5
254,9
359,1
511,3
235,7
355,2
485,6
480,0
290,4
373,2
494,9
244,8
340,5
500,1
500,8
303,9
390,8
525,9
244,9
383,9
512,7
490,3
314,9
408,1
512,6

N24
483,5
495,0
519,8
508,6

Установено е, че продуктивността на изпитваните сортове се повлиява най-съществено от
азотното торене, следвано от сорта и начина на

отглеждане. По мнение на Филипов и Василева
[11], добивите от пшеницата се повлияват найсилно от азотното хранене, следвано от услови-
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ята през годините и сорта. Сортовете Садово
772 и Гея 1, независимо от вида на посева и
нормата на азотно торене реализират средно за
периода на изследване по-високи добиви от
сортовете Садово 1 и Пловдив. Сравнявайки
реакцията на сортовете в двата посева е установено, че по-високи стойности на показателя
са отчетени в лентовия посев, като при вариантите на торене N0 и N8 продуктивността на сортовете, отглеждани лентово превишава същата
като цяло с около 100 kg/da, при N16 и N24 разликата между посевите намалява и е от порядъка
на 20-30 kg/da. Резултатите от експеримента
показват, че сортовете реагират по различен
начин в двата проучвани посева, което показва
техния специфичен генотип. Сравнявайки средните стойности за добива на зърно от трите
анализирани години (табл. 4) са установени
следните закономерности. Сортовете Пловдив,
Гея 1 и Садово 772 при всички норми на торене
формират по-високи добиви при лентовото отглеждане, в сравнение със слятото. Сорт Садово
1 е с по-висока продуктивност в лентовия посев
при N0, N8 и N16, а в слетия - при N24. Сорт Гея 1
превъзхожда по продуктивност всички изследвани сортове в лентовия посев, със среден добив от трите години - 525,9 kg/da, получен при
торова норма N16. Сорт Садово 772 заема водещо място по реализиран добив в слетия посев - 512,7 kg/da, при същата торова норма.
Най-добри резултати при неторения вариант са
получени при сорт Садово 772 в лентовия посев
– 314,9 kg/da и в слетия – 244,9 kg/da. При торова норма N8 с най-висок добив и в двата посева
е сорт Садово 772. С най-висока продуктивност
при последното ниво на торене N24 е сорт Гея 1
при лентово отглеждане – 519,8 kg/da и сорт
Садово 1 при слято – 501,5 kg/da.
Резултатите от данните за добива на пшенично зърно показват, че всички сортове от лентовия посев превишават по продуктивност същите от обикновения. Това от своя страна показва влиянието на слънчогледовите ленти,
които създават по-благоприятни условия за
растеж, развитие на растенията и реализация
на техните продуктивни възможности. Независимо от по-високите добиви, получени в лентовия посев изпитваните сортове не реагират по
еднакъв начин, което е на базата на техния специфичен генотип. Това дава основание посевът
със слънчоглед да се разглежда като различна
среда, повлияваща благоприятно периодите на
растеж и развитие на пшеничните растения.
Вследствие на направения анализ е установено, че азотното торене оказва съществено
влияние върху продуктивността на пшеницата,
тъй като прилагането на 8 kg N/da води до повишаване на добивите, в сравнение с варианта

без торене с около 100 kg/da, а използването на
16 и 24 kg N/da, съответно довежда до увеличение с около 200-250 kg/da. На същото мнение са
редица автори [1, 3, 4, 5, 11]. От математическата обработка на данните (трифакторен дисперсионен анализ) e установено, че най-значимо е
влиянието на торенето – степен на влияние 97,
следвано от сорта – 81 и накрая посева – 61.
Взаимодействието на факторите е най-слабо
изразено при сорт х посев (С х П) – степен на
влияние 29, а най-силно при сорт х торене (C x
T) – 47. от вида на посева и нормата на азотно
торене реализират средно за периода на изследване по-високи добиви от сортовете Садово
1 и Пловдив.Сравнявайки реакцията на сортовете в двата посева е установено, че по-високи
стойности на показателя са отчетени в лентовия
посев, като при вариантите на торене N0 и N8
продуктивността на сортовете, отглеждани лентово превишава същата като цяло с около 100
kg/da, при N16 и N24 разликата между посевите
намалява и е от порядъка на 20-30 kg/da. Резултатите от експеримента показват, че сортовете
реагират по различен начин в двата проучвани
посева, което показва техния специфичен генотип. Сравнявайки средните стойности за добива
на зърно от трите анализирани години (таблица
4) са установени следните закономерности.
Сортовете Пловдив, Гея 1 и Садово 772 при
всички норми на торене формират по-високи
добиви при лентовото отглеждане, в сравнение
със слятото. Сорт Садово 1 е с по-висока продуктивност в лентовия посев при N0, N8 и N16, а в
слетия - при N24. Сорт Гея 1 превъзхожда по
продуктивност всички изследвани сортове в
лентовия посев, със среден добив от трите години - 525,9 kg/da, получен при торова норма
N16. Сорт Садово 772 заема водещо място по
реализиран добив в слетия посев - 512,7 kg/da,
при същата торова норма. Най-добри резултати
при неторения вариант са получени при сорт
Садово 772 в лентовия посев – 314,9 kg/da и в
слетия – 244,9 kg/da. При торова норма N8 с
най-висок добив и в двата посева е сорт Садово
772. С най-висока продуктивност при последното ниво на торене N24 е сорт Гея 1 при лентово
отглеждане – 519,8 kg/da и сорт Садово 1 при
слято – 501,5 kg/da.Резултатите от данните за
добива на пшенично зърно показват, че всички
сортове от лентовия посев превишават по продуктивност същите от обикновения. Това от
своя страна показва влиянието на слънчогледовите ленти, които създават по-благоприятни
условия за растеж, развитие на растенията и
реализация на техните продуктивни възможности. Независимо от по-високите добиви, получени в лентовия посев изпитваните сортове не
реагират по еднакъв начин, което е на базата на
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техния специфичен генотип. Това дава основание посевът със слънчоглед да се разглежда
като различна среда, повлияваща благоприятно
периодите на растеж и развитие на пшеничните
растения. Вследствие на направения анализ е
установено, че азотното торене оказва съществено влияние върху продуктивността на пшеницата, тъй като прилагането на 8 kg N/da води до
повишаване на добивите, в сравнение с варианта без торене с около 100 kg/da, а използването
на 16 и 24 kg N/da, съответно довежда до увеличение с около 200-250 kg/da. На същото мнение са редица автори [1, 3, 4, 5, 11].
От математическата обработка на данните
(трифакторен дисперсионен анализ) e установено, че най-значимо е влиянието на торенето –
степен на влияние 97, следвано от сорта – 81 и
накрая посева – 61. Взаймодействието на факторите е най-слабо изразено при сорт х посев (С
х П) – степен на влияние 29, а най-силно при
сорт х торене (C x T) – 47.
Средно за експерименталния период масата
на 1000 зърна варира при изпитваните сортове
от 37,2 g за сорт Пловдив до 51,9 g за сорт Гея
1. По този показател сортовете могат да бъдат
градирани в низходящ ред: Гея 1, Садово 772,
Садово 1 и Пловдив.
Според някои автори [10] азотно хранене
повлиява положително масата на 1000 зърна,
Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772

N0
38,3
37,2
40,7
39,0

Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772

Табл. 5. Маса на 1000 зърна (g)
Слят посев
N8
N16
N24
N0
44,0
48,9
48,8
38,4
44,1
48,9
49,0
38,4
47,6
51,2
51,2
42,2
45,9
51,0
51,6
40,2

Лентов посев
N8
N16
45,0
48,9
44,5
49,0
48,0
51,9
47,2
51,5

N24
49,0
49,1
51,8
51,4

N0
73
73
74
75

Табл. 6. Хектолитрова маса на зърното (kg)
Слят посев
N8
N16
N24
N0
75
76
77
74
75
76
76
74
76
79
78
74
77
81
80
76

Лентов посев
N8
N16
76
77
75
76
77
79
77
82

N24
77
76
79
81

N0
35
35
38
40

Табл. 7. Седиментационно число на зърното (cm3)
Слят посев
Лентов посев
N8
N16
N24
N0
N8
N16
40
47
47
33
40
47
41
45
45
32
42
45
40
55
51
40
43
59
44
54
57
39
42
58

N24
47
45
57
55

Посев
Сорт
Садово 1
Пловдив
Гея 1
Садово772

докато други [2] считат, че азотното торене повишава продуктивността на пшеницата, но не
влияе върху масата на 1000 зърна. Резултатите
от опита показват, че абсолютната маса на зърната се повлиява положително от прилаганото
азотно торене. При торените варианти, спрямо
неторения стойностите на показателя нарастват
с 6-7 g при второ ниво на азотно хранене и с
около 10 g, съответно при трето и четвърто. Не
са установени съществени разлики в масата на
1000 зърна между торене с N16 и N24, както и
между двата изпитвани посева. За периода на
изследване хектолитровата маса при изпитваните сортове варира от 73 kg до 82 kg. Найвисоки стойности на показателя и в двата посева са отчетени при сорт Садово 772, независимо от прилаганите норми на торене и начина на
отглеждане (слят и лентов).
При варианта без торене сортовете формират зърно с хектолитрова маса от 73 kg до 75
kg., а включването на торенето води до увеличение на стойностите с 2-3 kg. При високите
торови норми хектолитровата маса на зърното
нараства в сравнение с неторения вариант с 3-6
kg. Сортовете Гея 1 и Садово 772 при различните норми на азотно торене формират зърно с
по-висока седиментационна стойност, в сравнение със сортовете Садово 1 и Пловдив.

Азотното торене оказва съществено влияние
върху седиментационното число на зърното.
Без торене сортовете реализират стойности на
показателя от 30 до 40 cm3 и могат да се отнесат към групата на пшениците с понижено качество. При торова норма N8 седиментационно-

то число на зърното е в границите от 40 до 50
cm3 и сортовете се отнасят към пшениците със
средно качество, докато при торене с N16 и N24
седиментационната стойност варира от 40 до 50
cm3 при сорт Пловдив и от 50 до 60 cm3 – при
сортовете Гея 1, Садово 772 и Садово 1, което
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дава възможност да се отнесат последните към
групата на пшениците средни с повишена сила.

3.

Заключение
Независимо от начина на отглеждане, сортовете Садово 772 и Гея 1 проявяват по-добре
своите продуктивни възможности, в сравнение
със сортовете Садово 1 и Пловдив. Азотното
торене оказва съществено влияние върху продуктивността на пшеничните сортове. При
включване на 8 kg N/da добивите нарастват
спрямо неторения вариант средно за изпитваните сортове с 100 kg/da, докато при торене с 16
и 24 kg N/da добивите се увеличават, съответно
с 200-250 kg/da. Използването на торови норми
над 16 kg N/da е неоправдано, тъй като не води
до значително увеличение на добивите на зърно. В лентовия посев продуктивността на изпитваните сортове е с по-високи стойности, в сравнение със слетия, но разликите между посевите
са само тенденция, тъй като са математически
недоказани.
Масата на 1000 зърна и хектолитровата маса
при сортовете в двата посева са по-високи при
торените варианти спрямо неторения, а разликите в стойностите на показателите между трето
и четвърто ниво на торене са незначителни.
Начинът на отглеждане не оказва съществено влияние върху абсолютната маса, хектолитровата маса и седиментационното число на
зърното, но се наблюдава тенденция за повисоки стойности в лентовия посев, в сравнение
със слетия.
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10.
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EFFECT OF NITROGEN FERTILIZATION ON PRODUCTIVITY AND QUALITY OF
WINTER WHEAT VARIETIES GROWN ALONE AND AS BROAD-STRIP INTERCROP
WITH SUNFLOWER
Ivan Yanchev, Nedyalka Yordanova, Hristofor Kirchev, Alexander Matev
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
It is researched the effect of nitrogen fertilization on productivity and quality of winter wheat varieties grown alone and
as broad-strip intercrop with sunflower. The influence of nitrogen fertilization on productivity and quality of winter wheat
varieties: Sadovo 1 (standard), Plovdiv, Gaia 1 and Sadovo 772, grown alone and as broad-strip intercrop with sunflower. Four wheat varieties were grown on alluvial-meadow soil of experimental field in the region of Plovdiv. Tested the
following variants of nitrogen fertilization: N0, N8, N16 and N24 background P15K10. It was found with increasing nitrogen
fertilization rate to 16 kg N/da, productivity and quality of grain is increased at all tested varieties. Importation of 24 kg
N/da is economically justified as it leads at a significant increase in the quality. The attached tape growing varieties
tested positive influence maturation and productivity of winter wheat varieties, but no significant effect on grain quality.
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ПОЛИВЕН РЕЖИМ И ДОБИВИ ПРИ ТРЕВНА СМЕСКА ОТ АНГЛИЙСКИ РАЙГРАС
(Lolium perenne l.) И ЧЕРВЕНА ВЛАСАТКА (Festuca rubra l.)
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Резюме
Целта на разработката е да се установи влиянието регулирания воден дефицит, постигнат чрез напояване с
намалени поливни норми, върху добива на свежа биомаса от тревна смеска, включваща червена власатка
(Festuca rubra L.) и английски райграс (Lolium perenne L.). Експериментът е проведен през периода 2009-2011
година в района на ЛТУ – София върху насипна, (антропогенна) почва. Изпитани са следните варианти: 1) без
напояване; 2) напояване с 40% m; 3) напояване с 60% m; 4) напояване със 100% m (оптимално напояване), като
„m” е максималната за условията на експеримента поливна норма. Поливният режим при вариант 4 цели поддържането на почвената влажност над 80% от ППВ за слоя 0-30 cm. Степента на водообезпеченост оказва съществено влияние върху количеството на натрупана свежа биомаса, както общо за целия вегетационен период,
така и по откоси. Не съществува съществена разлика по отношение влиянието поливния режим между отделните откоси. Съществува линейна връзка между добива от свежа и добива от суха биомаса при R2=0,88.
Ключови думи: поливен режим, добиви, воден дефицит, английски райграс, червена власатка.
Key words: irrigation regime, yield, water deficit, Lolium perenne, Festuca rubra.
JEL: Q19.

на Украйна [3] броят на поливките за обикновени тревни площи е 16, а за партерни тревни
площи – 30, като за южните засушливи райони
на страната напояването трябва да бъде поинтензивно. На база проучвания, проведени в
нашата страна е установено, че напояването
увеличава добива от тревните смески със 7795%, а в някои случаи и над 2 пъти, като в зависимост от видовете, влизащи в състава на смеската, предполивната влажност варира от 7075% от ППВ до 80-85% от ППВ [4, 5, 7], а навлажняването на почвата трябва да е на дълбочина до 50 cm [2]. При голф игрищата и за целите
на озеленяването, поливният режим на използваните тревни смески може да се управлява по данни за изпарението от свободна водна повърхност,
определено чраз изпарител „клас А”, като се препоръчва напояването да бъде на база 75% от изпарението, при дълбочина на навлажняване до
30 cm [9]. При използването на тензиометри за
проследяване динамиката на почвената влажност,
поливките трябва да се дават при 8-11cb на дълбочина 15 cm и 10-14 cb на дълбочина 30 cm. В
специализираната литература не се срещат
данни относно продуктивността на различните
тревни смески, отглеждани в условията на регулиран воден дефицит.
Целта на настоящата разработка е да се установи влиянието на поливния режим върху добива от свежа биомаса при отглеждането на
тревна смеска от английски райграс и червена
власатка в района на София за целите на озеленяването.

Увод
Една от основните задачи при озеленяването
на урбанизирани територии е поддържането на
качествен тревен килим, което e свързано с осигуряването на оптимални условия за развитието
на растенията, включително поддържане на
благоприятен водно-въздушен режим. Освен
това, площите заети с тревни смески подлежат
на периодично окосяване, а получената от всеки
подраст суха биомаса може да се разглежда
като добив така, както при останалите откосни
фуражни култури.
Условията, при които са поставени растенията
от тревните площи в урбанизираните територии
се отличават от естествените, поради наличието
на строителство, пътни настилки, подземни комуникации и др. Това води до бързото изразходване на есенно-зимните и пролетни влагозапаси
[8]. Освен това на такива територии използваемостта на дъждовната вода през периода на
активна вегетация е силно ограничена, в резултат на което още през май влажността на почвата намалява значително под оптималната. За
оптимизирането на водния режим се препоръчва в сухо време тревните площи да се поливат
ежедневно или през ден, а в облачно време –
един път седмично с поливна норма 13-20 mm и
навлажняване на почвата на дълбочина до 15
cm [1]. Поливният период трябва да започне при
температура на почвата 10-14 оC на дълбочина
5-10 cm. Признаците за недостиг на вода в почвата се появяват, когато загубите й в резултат
на транспирацията превишават скоростта на
поглъщане на вода от корените. За условията
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тите при отделните варианти и както се вижда
на табл. 3, те са много съществени. Липсата на
различия между откосите в рамките на даден
поливен режим, е благоприятна от гледна точка
на постоянството в качеството на тревния килим
за дълъг период от годината (от април до октомври включително), като същото може да бъде контролирано от поддържания воден режим.

1. Материал и методи
Експериментът е проведен през периода
2009-2011 година върху площи в двора на ЛТУ –
София, затревени със смеска от Червена власатка (Festuca rulra L.) и английски райграс
(Lolium perenne L.) в следните пропорции: Червена власатка – 65% и 35% Английски райграс.
Почвата, върху която е проведен опитът е алувиална, насипна, (антропогенна). Изпитани са
следните варианти: 1) без напояване; 2) напояване с 40% m; 3) напояване с 60% m; 4) напояване със 100% m (оптимално напояване), като
„m” поливната норма при вариант 4. при който
почвената влажност е поддържана над 80% от
ППВ в слоя 0-30cm. При останалите варианти
поливките са давани едновременно с тези при
вариант 4, но със съответната корекция на нормите. Напояването на експерименталните площи е извършвано чрез дъждуване. Опитът е залаган по метода на дългите парцели в 4 повторения. Данните за добива от свежа биомаса по
варианти, повторения и години са обработени статистически с помощта на програмния продукт
“BIOSTAT” [6], като е установена доказаността на
разликите между отделните варианти.
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Фиг. 1. Формиране на добива от свежа маса по
варианти и откоси през 2009 година

При неполивни условия, въпреки благоприятната метеорологична обстановка през годината,
добивът по откоси варира от 11,5 до 13,5% спрямо
получения при оптимално напояване (табл. 1).
Сумарният добив е 12,5% от максималния. Напояването с 40% от максималната норма не дава очаквания резултат, въпреки че добивът (по
откоси) около 2,5 пъти по-висок от този, получен
при неполивни условия. Същият представлява
едва 29,3-33,5% от максималния за съответния
откос. Това вероятно се дължи на по-ниската
оводненост на клетките и тъканите на прясно
окосените растения, в сравнение с тези при оптимално напояване. Сумарно за петте откоса
относителният добив е 31,2%. Изследванията
при повечето селскостопански култури показват,
че напояването с норма представляваща около
40% от оптималната, загубите на добив са под
50%. Съществени са загубите и при напояване с
норма 60%, които по откоси варират между 40 и
60%, а сумарно са 45,5%. Значително е обаче
нарастването на продуктивността спрямо ненапояваните площи, което е в диапазона от 3 до 5
пъти.
С оптимизирането на почвената влажност
чрез поддържането й над 80% от ППВ добивът
от свежа маса нараства с около и над 8 пъти,
като слабо понижение се отчита само при октомврийския откос. Сумарният допълнителен
добив е 798,4%. Според направения дисперсионен анализ на опитните данни, всички разлики
спрямо ненапоявания и спрямо оптималния вариант са статистически доказани.

2. Резултати и обсъждане
Ефектът от прилагането на даден поливен
режим зависи от характера на годината. За целите на настоящата работа е установена обезпечеността на опитните години по отношение на
валежите за периода април-октомври. Използван е 61-членен статистически ред, според който първата опитна година е влажна с обезпеченост Р=16,1% и валежна сума 448,1 mm. Разпределението на валежите през тази експериментална година е сравнително равномерно, с попродължително засушаване през юли и август,
последвано от еднократни, но по-значителни като
количество валежи (при формирането на ІІІ и ІV
откоси). Втората година (2010) е със сума на валежите е 441,1 mm и обезпеченост – 21% (средновлажна). Най-силно е засушаването през втората и третата декади на август. Валежите са разпределени сравнително равномерно, без количества, навлажняващи почвата под коренообитаемия
слой. Това увеличава тяхната ефективност, смекчава отрицателното въздействие на периодичните
засушавания и се отразява благоприятно върху
формирането на подрастите. Третата опитна година (2011) е суха с обезпеченост 85,5% и сума на
валежите 268,9 mm за периода ІV–Х. Преобладават валежите с количества над 5 mm, като са налице и по-съществени такива.
За условията на топлата и влажна 2009 година получената по откоси свежа маса при отделните варианти е приблизително еднаква
(фиг. 1), т.е. разликите са само между резулта-
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Табл. 1. Добив свежа маса по откоси и сумарно през 2009 година
Свежо тегло
Към сухото
Към оптималния
GD
m
kg/da
± kg/da
%
± kg/da
%
P%
kg/da
0,0
52,5
St.
100,0
-354,1
12,9
5,0
90,1
0,4
129,6
77,1
246,9
-277,0
31,9
1,0
13,8
0,1
22,2
0,6
226,9
174,4
432,2
-179,7
55,8
1,0
406,6
354,1
774,5
St.
100,0
0,0
50,0
St.
100,0
-348,7
12,5
5,0
7,5
0,4
124,6
74,6
249,2
-274,1
31,3
1,0
11,4
0,1
18,4
0,6
198,4
148,4
396,8
-200,3
49,8
1,0
398,7
348,7
797,4
St.
100,0
0,0
46,1
St.
100,0
-356,5
11,5
5,0
8,6
0,4
117,9
71,8
255,7
-284,7
29,3
1,0
13,1
0,1
21,1
0,6
207,6
161,5
450,3
-195,0
51,6
1,0
402,6
356,5
873,3
St.
100,0
0,0
55,4
St.
100,0
-355,0
13,5
5,0
9,6
1,0
14,5
0,4
137,5
82,1
248,2
-272,9
33,5
0,1
23,3
0,6
227,9
172,5
411,4
-182,5
55,5
1,0
410,4
355,0
740,8
St.
100,0
0,0
45,9
St.
100,0
-331,1
12,2
5,0
23,2
0,4
113,2
67,3
246,6
-263,8
30,0
1,0
35,1
0,1
56,5
0,6
226,6
180,7
493,7
-150,4
60,1
1,0
377,0
331,1
821,4
St.
100,0
0,0
249,9
St.
100,0 -1745,4
12,5
5,0
55,3
0,4
622,8
372,9
249,2 -1372,5
31,2
1,0
83,8
0,1
134,7
0,6
1087,4
837,5
435,1
-907,9
54,5
1,0
1995,3
1745,4
798,4
St.
100,0

На табл. 2 са представени резултатите за
натрупването на свежа биомаса по откоси и сумарно за вегетацията през втората опитна
(2010) година, а на фиг. 2 – формирането на добива по варианти и откоси. По-малките като количество валежи през тази опитна година влияят
съществено върху динамиката на натрупване на
свежа биомаса при неполивни условия, като едновременно с това метеорологичните условия са
предпоставка за по-значителни разлики в стойностите по откоси (от 23,4 до 91.4 kg/da или 5,913,9% от максималния добив). Тук вероятно значение има натрупания в предходната година воден дефицит, съчетан с недостатъчно количество на валежите през есенно-зимния период и
слабо развитите растения от този вариант. В резултат на това, сумарният добив от свежа маса
при неполивни условия е съизмерим с получения
през предходната година. При поливните варианти темпът на натрупване на биомаса рязко се
увеличава, като още при поливна норма 40% m
достига 40–57% от максималния, а сумарно за
всички откоси, той е 50,3%. Наблюдава се и намаляване на разликата в стойностите при отделните откоси (фиг. 2), като с нарастването на напоителната норма тази разлика продължава да
намалява.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

24,8

22,0
27,1
17,1

9,8
12,1
сух

24,0

27,6

38,2

15,1

23,1

26,4

17,4

14,3

13,9

14,7

17,6

20,0

17,0

17,9

40% m

60% m

100% m
Варианти

I откос

II откос

III откос

IV откос

V откос

Фиг. 2. Формиране на добива от свежа маса по
варианти и откоси през 2010 година

Напояването до края на вегетацията (октомври), особено с по-големи норми, подпомага съществено натрупването на начален воден запас
за следващата вегетация и както се вижда в таблицата, този положителен ефект е налице дори
при поливна норма 60% m. Тук добивът от свежа
маса по откоси варира от 59 до 82%. За тези резултати значение има и по-доброто състояние на
растителността, следствие на по-благоприятните
влажностни условия през предходната вегетация.
Това благоприятно въздействие е още по-добре
изразено при оптимално напоявания вариант,
чиито растения са най-добре развити, а помощната коренова система дава възможност за
по-пълноценно използване на наличната вода в
почвата и разтворените в нея хранителни веще-
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Табл. 2. Добив свежа маса по откоси и сумарно през 2010 година
Свежо тегло
Към сухото
Към оптималния
GD
m
kg/da
± kg/da
%
± kg/da
%
P%
kg/da
0,0
29,0
St.
100,0
-461,6
5,9
5
22,7
0,4
274,9
245,9
947,9
-215,7
56,0
1
34,4
0,1
55,3
0,6
331,0
302,0
1141,4
-159,6
67,5
1,0
490,6
461,6
1691,7
St.
100,0
0,0
23,4
St.
100,0
-458,7
4,9
5
23,4
0,4
191,0
167,6
816,2
-291,1
39,6
1
35,4
0,1
56,9
0,6
286,4
263,0
1223,9
-195,7
59,4
1,0
482,1
458,7
2060,3
St.
100,0
0,0
36,2
St.
100,0
-439,2
7,6
5
11,6
0,4
235,1
198,9
649,4
-240,3
49,5
1
17,6
0,1
28,3
0,6
279,8
243,6
772,9
-195,6
58,9
1,0
475,4
439,2
1313,3
St.
100,0
0,0
91,4
St.
100,0
-564,1
13,9
5
19,8
1
30,0
0,4
372,4
281,0
407,4
-283,1
56,8
0,1
48,2
0,6
539,0
447,6
589,7
-116,5
82,2
1,0
655,5
564,1
717,2
St.
100,0
0,0
59,4
St.
100,0
-572,3
9,4
5
18,3
0,4
302,6
243,2
509,4
-329,1
47,9
1
27,7
0,1
44,5
0,6
514,6
455,2
866,3
-117,1
81,5
1,0
631,7
572,3
1063,5
St.
100,0
0,0
239,4
St.
100,0 -2495,9
8,8
5
93,6
0,4
1376,0
1136,6
574,8 -1359,3
50,3
1
141,9
0,1
228,0
0,6
1950,8
1711,4
814,9
-784,5
71,3
1,0
2735,3
2495,9
1142,6
St.
100,0
Табл. 3. Добив свежа маса по откоси и сумарно през 2011 година
Свежо тегло
Към сухото
Към оптималния
GD
m
kg/da
± kg/da
%
± kg/da
%
P%
kg/da
0,0
78,3
St.
100,0
-391,6
16,7
5
13,8
1
0,4
161,5
83,2
206,3
-308,4
34,4
20,9
0,1
0,6
257,4
179,1
328,7
-212,5
54,8
33,6
1,0
469,9
391,6
600,1
St.
100,0
0,0
73,2
St.
100,0
-378,5
16,2
5
39,5
0,4
135,7
62,5
185,4
-316,0
30,0
1
49,3
0,1
0,6
251,8
178,6
344,0
-199,9
55,7
79,2
1,0
451,7
378,5
617,1
St.
100,0
0,0
61,2
St.
100,0
-403,2
13,2
5
14,5
0,4
177,0
115,8
289,2
-287,4
38,1
1
21,9
0,1
0,6
255,7
194,5
417,8
-208,7
55,1
35,2
1,0
464,4
403,2
758,8
St.
100,0
0,0
81,6
St.
100,0
-411,8
16,5
5
17,5
1
0,4
153,2
71,6
187,7
-340,2
31,0
26,5
0,1
0,6
269,9
188,3
330,8
-223,5
54,7
42,6
1,0
493,4
411,8
604,7
St.
100,0
0,0
76,4
St.
100,0
-407,4
15,8
5
12,3
1
0,4
147,7
71,3
193,3
-336,1
30,5
18,6
0,1
0,6
258,7
182,3
338,6
-225,1
53,5
29,9
1,0
483,8
407,4
633,2
St.
100,0
0,0
370,7
St.
100,0 -1992,5
15,7
5
84,3
0,4
775,1
404,4
209,1 -1588,1
32,8
1
127,8
0,1
0,6
1293,5
922,8
348,9 -1069,7
54,7
205,4
1,0
2363,2
1992,5
637,5
St.
100,0

ства. Сумарният добив при този вариант през
2010 година е с 37% по-висок спрямо получения
през предходната година. През тази година периода на формирането на ІV и V откоси се отличава с много благоприятни в метеорологично от-

ношение условия, което се отразява положително на добива при тези два откоса, особено при
вариантите, напоявани с 60 и 100% m. Всички
разлики между отделните варианти по отношение на добива са статистически доказани.
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Получените през 2011 година резултати са
повлияни от по-благоприятната валежна обстановка през периода ноември 2010 – март 2011
(включително), както и от сравнително равномерно разпределените, но много малки като количество валежи през вегетационния период.
При тези условия добивът от свежа маса е повисок, в сравнение с първата експериментална
година, като в същото време е по-равномерно
разпределен по откоси спрямо предходната 2010
година (табл. 3 и фиг. 3).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

20,6

19,1

20

20,5

22,0

19,8

20,9

20,9

16,5

22,8

19,8

19,7

19,7

17,5

19,5

19,1

21,1

20,8

19,9

19,9

40% m

60% m

100% m

сух

ликите в стойностите между отделните откоси
намаляват и при оптималния вариант са около
3%.
Табл. 4. Добив свежа маса средно за 2009-2011г.
Свежо
Към
Към
Поливна
тегло
сухото
оптималния
норма
kg/da
±kg/da
%
±kg/da
%
0,0
286,7
St. 100,0 -2077,9
12,1
0,4
924,6 637,9 322,5 -1440,0
39,1
0,6
1443,9 1157,2 503,6 -920,7
61,1
1,0
2364,6 2077,9 824,8
St. 100,0

Като са използвани всички налични данни за
добивите от свежа и суха биомаса по откоси, е
установена линейна зависимост между тях при
R2=0,88 (фиг. 4). Същата може да се използва
за изчисляване на добива от суха биомаса по
данни за свежата.
140
130
120

I откос

II откос

III откос

IV откос

добив суха биомаса (kg/da)

Варианти
V откос

Фиг. 3. Формиране на добива от свежа маса по
варианти и откоси през 2011 година

Добивът от ненапояваните площи през третата експериментална година е сумарно 15,7%
от този получен при оптимално напояване. По
откоси варирането е от 13,2 до 16,7% спрямо
максималния добив за съответния откос. Увеличението на сумарния добив при напояване с
норма 40% m е малко над два пъти спрямо ненапоявания вариант, но в сравнение с получения при напояване с максималната норма, той
представлява едва 33%, със сравнително слабо
вариране по откоси. През сухи години напояване с норма 60% m също се оказва недостатъчно
за получаването на добри резултати. Загубите
при този вариант са 45%, като варирането по
откоси и тук е несъществено. Недопускането на
воден дефицит в коренообитаемия почвен слой
на изследваната тревна смеска осигурява високи добиви от свежа биомаса, като са получени
около и над 2 t/da, въпреки различните в метеорологично отношение условия през трите експериментални години.
Както през отделните опитни години, така и
средно за условията на експеримента, предимството на оптималното напояване по отношение
на добива от свежа биомаса е много добре изразено (табл. 4). Сумарните му стойности са с
близо 40% по-високи от получените при напояване с 40% редуциране на напоителната норма.
А при още по-малката норма (40% m) загубите
надвишават 60%. По отношение разпределението на добива по откоси тенденциите се запазват, като с подобряване на водния режим, раз-
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Фиг. 4. Връзка между добива от свежа и суха биомаса

Изводи
Поддържането на тревни площи от Английски
райграс и Червена власатка става изключително
при поливни условия по възможност чрез ежедневни поливки, като не се допуска влажността в
слоя от 0 до 30 cm да спада под 80% от ППВ.
Напоителна норма е в границите от 350-380 mm.
Оптималното напояване осигурява високо качество на тревния килим и интензивно формиране на подрастите, а добивът от свежа биомаса е около и над 2 t/da. Не се препоръчва и напояването с малки поливни норми (40% m), поради големите загуби от порядъка на 50-70%.
При недостиг вода за напояване поливната
норма може да се намали максимум с 40%, при
което загубите са 30-55%, а качеството на тревния килим – сравнително добро.
Всички подрасти реагират сравнително еднакво на оптимално напояване, което дава възможност да се поддържа техният интензивен
растеж и високо качество на тревния килим през
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целия период от април до октомври включително.

5.
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IRRIGATION REGIME AND YIELD FOR GRASS MIXTURE OF ENGLISH
RYEGRASS (Lolium perenne L.) AND RED FESCUE (Festuca rubra L.)
Nora Lozanova1, Alexander Matev2, Zhivko Zhivkov1
1
University of Forestry, Sofia, Bulgaria
2
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
The aim of the experiment was to investigate the influence of the irrigation regime on the productivity (fresh biomass)
of the grass mixture of English ryegrass and red fescue grown for the purpose of landscaping. The experiment was performed in the period 2009-2011 at the University of Forestry - Sofia. The following variants were tested: 1 - without irrigation, 2, 3 and 4 - irrigation by a rate of 40% m 60% m and 100% m, "m" being the maximum for the conditions of the experimental irrigation rate. At the variant of 100% the soil moisture was maintained above 80% FC for the layer 0-30 cm.
Best growth, development and high yield were created with optimal irrigation. Under non irrigation conditions the yield
was very low (about 18% of the maximum), the growth was very weak, and the quality of the grass carpet was bad. The
irrigation with small watering rates (40% m) is not recommended, due to the large losses of 50-70%. In the absence of
sufficient water for irrigation could be made with reduced irrigation rate, but not less than 40%. This irrigation regime
causes 30-55% of yield reduction, with relatively good quality of the grass carpet. There is linear relationship between
2
fresh and dry biomass, corresponding to equation: Y=0.2x-16.21 and R =0.88.
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ПРОДУКТИВНОСТ И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА СОРТОВЕ ТРИТИКАЛЕ В ЗАВИСИМОСТ
ОТ АЗОТНАТА НОРМА
Христофор Кирчев, Александър Матев, Иван Янчев, Златко Златев
Аграрен университет, Пловдив
Резюме
В полски опит, заложен през 2002 г. в опитното поле на Аграрен университет – Пловдив се изследват продуктивността и нейните параметри на 5 сорта тритикале при нарастващи нива на азотно торене. Изпитвани са сортове, създадени в различни селекционни центрове. Мексиканския АД7291 (стандарт), Ракита и Заряд, селекционирани в Добруджанския земеделски институт (ДЗИ) – Ген. Тошево; Садовец и Рожен от Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) – Садово, отглеждани при нива N0, N6, N12 и N18 на фон Р10К5. Изследвани са структурните елементи на добива и биологичен добив от пробен сноп от ¼ m2, добива на зърно от реколта на парцел
2
15 m . Установено е, че продуктивността на изпитваните генотипи се влияе в различна степен от нивото на азотното торене, като при всички сортове добива нараства пропорционално с нарастването на нивото на азотно торене. Най-нисък добив е получен от стандарта АД7291. Сортовете ръжен тип са по-продуктивни, което се дължи
на формирането на по-голям и озърнен клас. Делът на зърното в общата биомаса е най-нисък при неторените
варианти, което е следствие на формирането на по-малък брой зърна в клас с ниска маса.
Ключови думи: тритикале, добив, азотна норма.
Key words: triticale, yield, nitrogen rate.
JEL: Q19.

ката обработка е извършена с програмен пакет
Биостат [1].
Реколтната 2003 г. е с близки до средните
многогодишни температури през есенно – зимния период. Значително се отличава месец януари, когато средните денонощни температури са
с 3,6 пъти по-високи от средната многогодишна.
Февруари е студен, а през пролетта температурите са близки до нормалните, но през месец
май са отчетени 2 пъти по-ниски средноденонощни температури. Реколтната 2004 и 2005 г.
се характеризират със сравнително топла зима,
което позволи посева да се развива и през зимния период. През периода на активен растеж и
развитие температурите са близки до климатичната норма (фиг. 1).
И през трите години, разпределението на валежите по месеци е много неравномерно. През
зимните месеци. валежите са с по-близки стойности до климатичната норма в сравнение с периода на активен растеж. Особено неблагоприятно влияние за развитието на тритикале оказа
драстичното засушаване през месец март 2003 г.
– 0,1 mm, както и засущаването през април 2004
г. – 7,7 mm и 2005 г. – 6,1 mm месечна сума на
валежите (фиг. 2).

Увод
Тритикале (X Triticosecale Wittmack) е пшеничено-ръжен амфидиплоид, създаден по пътя на
междувидовата хибридизация между пшеница и
ръж и експерименталната полиплоидия. Високите потенциални възможности на тази сравнително нова култура са доказани от редица изследователи при сравнителни изпитвания с други
зърнено-житни култури - пшеница, ечемик и ръж.
Азотното торене е един от основните фактори,
влияещи за повишаване на добива на зърно при
тритикале основно чрез увеличаване на някой
от структурните елементи на добива – дължина
на класа, брой зърна в клас, маса на зърната в
класа, както и структурата на посева – гъстота и
височина [2-8].
Материал и методи
В полски опит, заложен през 2002 г. в опитното поле на Аграрен университет – Пловдив се
изследват продуктивността и нейните параметри на 5 сорта тритикале при нарастващи нива
на азотно торене. Изпитвани са сортове, създадени в различни селекционни центрове. Мексиканския АД7291 (стандарт), Ракита и Заряд, селекционирани в Добруджанския земеделски институт (ДЗИ) – Ген. Тошево; Садовец и Рожен от
Института по растителни генетични ресурси
(ИРГР) – Садово, отглеждани при нива N0, N6,
N12 и N18 на фон Р10К5. Опитът е заложен след
предшественик царевица за зърно. Изследвани
са структурните елементи на добива и биологичен добив от пробен сноп от ¼ m2, добива на
зърно от реколтна парцела 15 m2. Математичес-

Резултати и обсъждане
Главен критерий за ефективността на даден
сорт е неговата продуктивност. Продължителните изследвания показват, че торенето е основен
фактор, способстващ регулирането на добива.
Изследванията проведени у нас на различни
почвени типове категорично подчертават, че в
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първи минимум при зърнено-житните със слята
повърхност се явява азота, следван от фосфора.
Установяването на най-подходящо ниво на
азотно торене в зависимост от генотипа и конкретните почвено-климатични условия е основен
елемент от агротехниката на полските култури.
През трите години, както и средно за периода
добивът се изменя значително както в зависимост от сорта, така и под влияние на нивото на
азотно торене. Най-ниски добиви са получени
при неторените варианти на всички сортове,
като абсолютния минимум е отчетен през 2003 г.
при стандарта АД-7291 – 144 kg/da.
През първата година от изследването при
неторените варианти най-висок добив е получен
от сорт Рожен – 202 kg/da, следван от Садовец
– 196 kg/da. Разликите спрямо контролата са
статистически недоказани. Всички останали варианти при които има азотно торене са с висока
степен на доказаност. Добивът при всички сортове нараства пропорционално с нарастването
на нивото на азотно торене, като най-слабо реагира на нарастването на азотната норма сорт
Заряд – със 182 kg по-висок добив при N18
спрямо N0, а най-силно – сорт Рожен – с 259 kg
по-висок добив при N18 спрямо N0. Най-високи
добиви през 2003 реколтна година са получени
при сорт Рожен, като при всички нива на торене
той изпреварва останалите сортове. От сортовете с произход Северна България е отчетен
по-нисък добив в сравнение с останалите.
През реколтната 2004 година добива е повисок в сравнение с останалите две, като найниски добиви са получени при неторените варианти на всички сортове, като най-нисък е при
стандарта АД-7291 – 222 kg/da. При неторените
варианти най-висок добив е получен при сорт
Ракита – 339 kg/da. Разликите спрямо контролата са статистически доказани. Добивът при
всички сортове нараства пропорционално с нарастването на нивото на азотно торене. Найвисок добив е получен от Ракита, торен с N18 –
674 kg/da.

През 2005 влиянието на торенето е по-слабо
в сравнение с останалите две години. Това се
дължи на късното торене, причина за което бяха
падналите снеговалежи рано напролет, както и
на засушаването през април. Най-нисък добив е
регистриран при стандарта АД7291 – от 191 до
276 kg/da. Най-висок добив е получен от Ракита
– от 249 до 447 kg/da. Разликите спрямо контролния вариант при всички останали неторени
варианти и при вариантите торени с N6 са недоказани, а при всички сортове, които са торени с
по-високи нива има доказаност в различна степен.
Средно за трите години от изследването по
продуктивност сортовете се подреждат в следния възходящ ред: АД7291 – от 185 до 376 kg/da,
следван от Заряд – от 224 до 389 kg/da, Садовец – от 236 до 410 kg/da, Рожен – от 244 до 448
kg/da и Ракита – от 249 до 500 kg/da. При всички
сортове добива нараства с нарастването на нивото на азотно торене. Най-силно влияние върху добива оказва торенето при сорт Ракита – с
251 kg нарастване при N18 спрямо неторения
вариант, а най-слабо при Заряд – с 165 kg разлика.
Натрупването на обща биомаса в крайната
фаза от развитието на културата варира от 617
до 1486 kg/da, като биологичния добив следва
същите тенденции на добива зърно. Жътвеният
индекс, характеризиращ дела на зърното в общата биомаса е най-нисък при неторените варианти, което е следствие на формирането на
по-малък брой зърна в клас с ниска маса. С нарастването на азотното торене индекса нараства до ниво N12 а при високото ниво на торене
N18 намалява, което се дължи на формирането
на висок биологичен добив (табл. 1).
Средно за 3 години броя на класовете/m2 се
изменя между 401 и 618 (табл. 2). Азотното торене оказва достоверно влияние върху нарастването на признака, като най-слабо се влияе от
нивото на торене сорт Заряд. Най-много класове формира сорт Ракита. Височината на посева
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Табл. 1. Добив зърно, биологичен добив, kg/da и жътвен индекс (HI)
Торене
2003
2004
2005
Средно
Биолог. добив
0
144
222
191
185
617
6
276c
336b
232
281a
716
АД7291
12
439c
251
347a
859a
350c
18
453c
276a
376c
961b
400c
0
339b
249
249
983b
159
6
265c
474c
324c
354c
1274c
Ракита
12
353c
579c
383c
438c
1348c
18
379c
674c
447c
500c
1486c
0
196
279
232
236
841a
6
276c
417c
253
315b
939b
Садовец
12
381c
484c
275a
380c
977b
18
418c
498c
313c
410c
1045c
0
202
288
240
244
1013b
6
313c
380c
260
317b
1086c
Рожен
12
419c
439c
318c
395c
1137c
18
461c
518c
364c
448c
1341c
0
192
254
226
224
749
6
266c
334a
243
281a
841
Заряд
12
366c
451c
264a
360c
977b
18
374c
489c
305b
389c
1138c
LSD
5%
67,682
85,704
69,558
79,405
224,113
1%
90,017
113,987
92,512
106,135
306,681
0,1%
117,90
148,268
120,335
139,548
416,057
a, b, c - Доказаност на разликите спрямо контролата при LSD = 5%, 1% и 0,1%.
Сорт

Табл. 2. Структурни елементи на добива, средно за 3 години
Височина
Дължина
Брой
Брой клаСорт
Торене
на посева,
на класа,
зърна в
2
сове/m
cm
cm
клас
АД7291
0
401
66,82
6,321
28
6
485
72,98
7,150
31
12
511a
80,58b
7,656b
34
18
541b
83,43c
8,965c
37b
0
494a
76,93a
7,423a
34
Ракита
6
566c
85,97c
8,656c
38b
12
596c
91,27c
9,530c
40c
18
618c
94,03c
9,752c
42c
0
444
61,53
6,691
31
Садовец
6
493a
67,49
7,433a
33
12
532b
79,17b
8,100c
37b
18
549b
83,07c
8,833c
38b
0
462
72,23
7,200
34
Рожен
6
489a
83,73c
7,827b
37b
12
519b
91,23c
8,771c
40c
18
573c
92,70c
9,083c
42c
0
447
66,98
6,655
29
Заряд
6
463
76,55a
7,912c
33
12
478
79,23b
8,414c
35a
18
528b
84,00c
8,891c
37b
LSD
5%
87,495
7,830
0,886
5,886
1%
116,948
10,466
1,185
7,867
0.1%
153,766
13,761
1,558
10,343
a, b, c - Доказаност на разликите спрямо контролата при LSD = 5%, 1% и 0,1%.

е сортов признак, като сортовете ръжен тип Ракита и Рожен са по-високи от останалите. Найнисък е сорт Садовец, а най-висок – Ракита.
Азотното торене влияе положително върху този
показател, като разликите са доказани статис-

HI
0,394
0,412
0,415
0,407
0,401
0,425
0,423
0,421
0,391
0,398
0,388
0,405
0,399
0,418
0,424
0,416
0,413
0,414
0,424
0,405
0,031
0,043
0.058

Маса на
зърното в
клас, g
1,108
1,369
1,470
1,547a
1,324
1,686b
1,829c
1,885c
1,228
1,489a
1,808c
1,812c
1,397
1,681b
1,901c
2,033c
1,219
1,610b
1,690b
2,158c
0,364
0,487
0,640

тически. През трите години не е отчетено полягане на посева. Азотното торене има силно изразен ефект върху дължината на класа, като
варирането е от 6,321 до 9,752 cm. Тенденциите
на нарастване дължината на класа са свързани
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с другите показатели на класа – броя и масата
на зърната в 1 клас. Нарастването на нивото на
торене увеличава броя на зърната в клас, както
и теглото на зърната в класа.

3.

Изводи
Установено е, че продуктивността на изпитваните генотипи се влияе в различна степен от
нивото на азотното торене, като при всички сортове добива нараства пропорционално с нарастването на нивото на азотно торене. Най-нисък
добив е получен от стандарта АД7291. Сортовете ръжен тип са по-продуктивни, което се дължи
на формирането на по-голям и озърнен клас.
Дела на зърното в общата биомаса е най-нисък
при неторените варианти, което е следствие на
формирането на по-малък брой зърна в клас с
ниска маса.

4.

5.

6.

7.
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PRODUCTIVITY AND ITS ELEMENTS OF TRITICALE VARIETIES ACCORDING TO
THE NITROGEN RATE
Hristofor Kirchev, Aleksander Matev, Ivan Yanchev, Zlatko Zlatev
Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria
Abstract
Field experiment were carried out in the experimental field of the Agricultural University – Plovdiv during the period
2002-2005 to determine the productivity and its parameters on 5 triticale varieties depending on nitrogen nutrition level.
In this experiment 5 triticale varieties took place, which have been made in different selection research stations. AD7291
was selected as standard, Rakita and Zaryad from the Dobrudzha Agricultural Institute (DZI) – Gen. Toshevo; Sadovetz
and Rojen from the Institute for Plant Genetic Resources (IPGR) – Sadovo were also included in the experiment. Nitrogen nutrition levels were N0, N60, N120 and N180 kg/ha. It has been established that the yield changes to a great extent as
well as the variety and the nitrogen rate. The lowest yield as an average for the period was manifested by the standard AD7291, and the highest – by Rakita. Rye type varieties had highest productivity potential. The structural elements of
yield followed the same tendency as the grain yield.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕМПЕРАТУРНИЯ РЕЖИМ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
ПОСЛЕДНОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
Владимир Власков
Национален институт по геофизика, геодезия и география, Българска академия на
науките, София
Резюме
Температурния режим в България е функция от характера на атмосферната циркулация в югоизточната част
на Европа. През последните две десетилетия се наблюдава промяна на средногодишните температури, което
определя актуалността на разработената тема. Целта на изследването е определяне на степента и спецификата
в изменението на температурния режим на територията на страната. За постигане на тази цел е направен сравнителен анализ на месечните и сезонните трендове на температурните характеристики. Използвани са данни от
Американската система на АМС в България. В резултат на изследването установихме трайна тенденция на повишаване на средногодишните температури, най-добре изразена в западните части на страната. Същия тип
промени, но с различна степен на изменение се регистрират и при месечни и сезонни температурни характеристики. Развитието на климата в Югоизточна Европа и в частност България е с ясен тренд на повишаване на средногодишните температури през последното десетилетие. Резултатите имат важно значението за икономическите
сектори, пряко зависещи от климата – селско стопанство, туризъм и др., както и за бита на хората.
Ключови думи: температурен режим, атмосферна циркулация, тренд, тенденция.
Key words: temperature regime, atmospheric circulation, trend, tendency.
JEL: Q01, Q5, Q54.

тации на получените резултати от регионални и
глобалните климатични наблюдения.
След Първата Световна Климатична конференция на Световната метеорологична организация (WMO) през 1979 г. стартира Световна
климатична програма (World Climate Programme,
WCP), като по-късно е включена и Световната
програма за климатични изследвания (World
Climate Research Programme, WCRP). Те обединяват усилията на учени от цял свят. Резултатите от тяхната дейност определят основните
заключения на Докладите за оценка на промените на климата.
В последния доклад на WMO от м. октомври
2013 г. се потвърждава не само продължаващата тенденцията към повишаване на температурите, но и се акцентира върху значителното
нарастване на неблагоприятните и рискови климатични процеси и явления свързани с тази
промяна. За пръв път от 1990 г., когато е представен доклад за състоянието на климата, заключението на комисията категорично определя,
че една от основните причини за промяната в
климата и най-вече в температурния режим на
планетата е човешката дейност.
Изследваният 10–годишен период от 2004 до
2013 г не е избран случайно. Той е част от започналата още в края на 80-те година на миналия век (1987-1988 г.) фаза на затопляне, която
през последното десетилетие е силно изразена.
В края на миналия век се изтъкваше, че поради
максимума на слънчевата активност (1998 г.) се
наблюдава известно затопляне, което ще приключи с нейното намаляване. Важен елемент за

Увод
Последното десетилетие от климатичната
история на България е белязано от промени в
температурния режим. Процесът на покачване
на средногодишните температури започва още
в края на 80-те години на миналия век. Редица
изследователи – климатолози Рубинщай,
Mitchel, Будыко и др. предвиждат тази флуктуционната фаза на затопляне в края на ХХ век,
като част от естествена климатична динамика
[3, 6, 7, 8]. След 1994 година обаче затоплянето
придоби друг характер, изразяващ се в много
по-значим тренд на нарастване. В наши публикации сме разглеждали развитието на климата в
световен мащаб от гледна точка характера и
честотата на екстремните климатични явления.
През последното десетилетие интензивността и
обхванатите от тях територии значително нараснаха като брой, площ на засегнатите територии и екстремност, което според нас е основен
белег за настъпваща и развиваща се промяна.
В Европа те засягат най-вече зоната между 48-я
и 52-я паралел [5]. България се намира в южната периферия на зоната с екстремни климатични явления и е много по-слабо засегната, но
процесите на промяна в температурните характеристики са пряко свързани с регионалните
климатични събития.
Тенденцията към необичайно бързо повишаване на средногодишните температури е не
само в регионален, но и в континентален и планетарен мащаб. Тя е все по-очевидна и предизвиква поредица от изследвания и интерпре-

71

Владимир Власков

избора на този 10-годишен период е и липсата
на изразен максимум на слънчевата активност,
като за последните три години тя се определя
като много слаба. Трендът на покачване на
температурите за нашия регион, а и като цяло в
световен мащаб не се промени.
Целта на нашето изследването е определяне
на степента и спецификата в изменението на
температурния режим на територията на България. Използваните данни са от основни станции
на Американската мрежа от АМС в страната,
които са съпоставими с официалната метеорологична информация на НИХМ [4, 9]. Основна
причина за нашия избор да използваме базата
данни от АМС е в позиционирането им (основно
летищни площадки), което определя минимално
влияние на антропогенния фактор. Предимство
са и броят на отчитанията (общо 48 за денонощие) и игнорирането на субективния фактор при
измерванията. Направен е анализ на основни
промени температурния режим в годишен, сезонен и месечен аспект.

мощните бури от 30 години насам. Стигна се и
до наводнения - силни порои превърнаха в реки
някои улици на Бордо.
В средата на месец ноември при преминаването на циклона „Клеопатра” над остров Сардиния паднаха проливни дъждове (450 милиметра
дъжд за по-малко от денонощие). Реките излязоха от коритата, отнесоха коли и наводниха
жилища на целия остров. Повече от 14 бяха
човешките жертви.
През месеците октомври и декември няколко
поредни, мощни урагана със сила на вятъра от
120 до 220 km/h нанесоха големи щети в Англия, Белгия, Северна Франция, Холандия и
Скандинавието. Особено тежко пострадаха западното крайбрежие при преминаването на циклона „Ксавие” в началото на месец декември.
На Балканския полуостров и в частност на
територията на България такива екстремни
климатични събития не се наблюдаваха, но в
рамките на календарната година бяха отбелязани поредици от дни с рекордно високи температури на много места в страната - втората половина на м. април, началото и следата на м.
май, втората половина на м. юни, края на м.
октомври и през м. ноември. Необичайно хладно за последното десетилетие време беше наблюдавано в началото на м. октомври.

1. Климатични особености
Изминалата 2013 година е една от найтоплите в историята на нашата страна. За централните и северозападни части на континента,
тя ще се запомни като година със сериозни климатични аномалии. Ето и кратка ретроспекция.
В Германия месец март тази година беше
най-студеният от 1883 г., като през последната
декада на месеца температурите бяха със 7ºС
под нормалните за това време на годината. До
средата на април средната температура остана
цели 15 ºС под средната.
Във Великобритания месец март 2013 г. беше най-студения от 44 години и е четвъртият
най-студен от 1910 г. насам. До средата на м.
април средната температура бе под 3 ºС градуса по целзий при норма около 8 ºС.
Цялата пътнотранспортна система на Унгария беше блокирана и от незапомненообилните
валежи в периода 12-17 март. Техниката за почистване на пътищата от сняг се оказа безполезна и се наложи да се разчистят основните
пътища с верижни военни машини, включително
танкове.
В края на м. юли, след изключително тежките, пролетни наводнения в Германия рекордни
жеги (до +40 ºС) доведоха до деформации на жп
линии и напукване на асфалтовото покритие и
блокиране на движението по основните магистрали в централните и южни части на страната.
Наводненията засегнаха силно и Чехия и Полша. Достигнаха се рекордно високи нива на много реки в централната част на Европа.
По същия период в много райони на Югозападна и Северна Франция се разразиха най-

2. Ход на температурния режим за изследвания период
Периодът на нашето изследване включва годините от 2004 до 2013, като са представени
данни от 4 (четири) основни станции – София,
Пловдив, Бургас и Варна. Използвани са допълнително и данни на НИХМ за температурата на
въздуха от станциите Видин, Плевен, Велико
Търново, Русе, Кърджали и Сандански (табл. 1)
за потвърждаване на тенденциите в развитието
на температурния режим отбелязани в основните станции.
Табл. 1. Средногодишни температури за периодите 1974-1993 и 1994-2013
Период
1974-1993 1994-2013 Разлика
Станция
Видин
11,0
11,7
0,7
Плевен
11,8
12,3
0,5
Русе
12,1
12,8
0,7
В. Търново
11,5
12,2
0,7
Варна
11,7
12,6
0,9
Бургас
12,0
12,9
0,9
Кърджали
11,9
12,6
0,7
Пловдив
12,5
13,0
0,5
Сандански
13,8
14,5
0,7
София
9,9
10,7
0,8
Източник: НИХМ. Архивна обобщена информация за времето в България [http://www.stringmeteo.com/synop/bg_
tuti.php].
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Въз основа на поредицата от резултати
свързани с особеностите и промените на климатичните условия у нас можем да направим някои обобщени характеристики на съвременното
развитие на климата в България.
Изследвания период показа продължаваща
тенденция на по-високи средногодишни температури в сравнение с приетия за базисен пери-

од 1960-1990 г. Причините са в характера на
атмосферната циркулация, като промените са
основно в преноса на топли и/или горещи въздушни маси от S-SW.
За територията на страната трендът на покачване на средногодишните температури за
изследвания период е ясно изразен, като позначим е в западната част на страната (фиг. 1).

Източник: Weatherunderground. [http://www.weatherunderground.com/global/BU.htlm].

Фиг. 1. Средногодишни температури и тренд за периода 2004-2013 г.

следния начин: пролет – м. март, април и май;
лято – м. юни, юли и август; есен – м. септември, октомври и ноември, зима – м. декември,
януари и февруари (фиг. 2).

3. Сезонни и месечни характеристики на температурния режим.
В хода на изследването се потвърдиха основанията, най-вече по отношение на температурния режим сезоните да бъдат поделени по

Източник: Weatherunderground. [http://www.weatherunderground.com/global/BU.htlm].

Фиг. 2. Месечен ход на температурите за периода 2004-2013 г.

В общ план през пролетните месеци се запазват по-голямата, в сравнение с другите сезони атмосферна динамика.

Месец март остава с типичен преходен характер, често контрастен, като все по-често
първата половина на месеца е по-топла от
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средните многогодишни температури за периода. За по-голямата част от равнинната територия на страната през м. март са последните
пролетни слани.
Месец април продължава да е с изразена
хладна първа декада, през която са и крайните
дати на падане на слана. През втората и особено третата декада на месеца се наблюдава рязко покачване на температурите.
Месец май с температурните и валежните му
характеристики (особено през последното десетилетие) все по-отчетливо придобива чертите
на м. юни от втората половина на миналия век.
Последната му декада е с типични черти на
валежен летен месец.
Най-значителна промяна в температурния
режим се наблюдава през лятото. Значително
нарастват продължителността на слънчевото
греене и броят на ясните дни през м. юни. Той
придобива чертите на горещ летен месец, като
средните му температурни стойности почти достигат тези на месеците юли и август. Отчита се
средно поне едно нахлуване на горещи въздушни маси от югозапад – обикновено през последното десетдневие. Валежите през м. юни са
значително по-малко от средната многогодишна
норма за периода 1960-1990. Тенденцията при
тях е да продължат да намаляват.
През месеците юли и август се регистрират
отчетливи и продължителни (до 15-18 дни) периоди с изключително горещо време и ежегодно
случващи се рекордни дневни температурни
стойности, често за цялата територия на страната.
След подробен анализ на климатичните данни през последните 10 години установихме процес не само на трайно повишаване на летните
температури, но и отделихме много горещ период, условно наречен от нас „ново лято“ с граници 20 юни–10 септември, характеризиращ се
с нетипично високи температурни стойности.
Параметрите на „стандартния“ летен период за
няколко години от изследвания период се разширяват от началото на м. юни до началото на
м. октомври.
След период от 10 години (1999-2008 г.) през
който м. септември се отличаваше по-скоро с
есенни характеристики – нетипично високи стойности на валежите, значително по-голяма от
средната облачност и в температурно отношение със сравнително топла първа и отчетливо
хладна втора половина, сега той отново се
връща към летните параметри на характеристиките на климатичните елементи.
Преходът от летни температурни стойности
към есенни такива през м. октомври е поправило рязък. В отделни години се стига до
екстремно понижаване на температурите и нео-

бичайно ранни дати за падане на първия есенен
сняг (2007 , 2011 и 2013 г.), а в други времето се
запазва почти летен характер и през първата
декада на месеца (2001, 2007, 2009 и 2012 г.).
Много изразена контрастност показва м. ноември, като в рамките на изследвания период са
отчетени двете най-ниски и четири от найвисоките средномесечни температурни стойности за повече от 30 години. През 2010 г. в София
средната температура за м. ноември бе повисока от тази на предходния месец! Важна
нова климатична характеристика на месец ноември е значително увеличеното слънчево греене. Валежите през този месец са с тенденция
на намаляване.
Есенните месеци по Черноморското ни
крайбрежие са по-хладни в сравнение с тези от
предходни периоди, най-вече поради специфичното температурно въздействие на морето.
Месец декември е с ясно изразена по-топла
първа половина и характерно застудяване около Коледа. Средномесечните температури са с
тенденция към нарастване, като за последните
10 години само през 2007и 2012 г. декемврийската температура е отрицателна.
Месеците януари и февруари все още запазват зимния си характер, но при изразена тенденция към затопляне за м. януари. Застудяванията са по правило кратки – от 3 до 5 дни, като
най-студения период е между 25.01. и 15.02. В
този период обикновено се достигат най-ниските
температури за годината и са с най-голяма вероятност за случване.Типичен пример е и месец
януари 2014 г.
Изводи
1. Подобно на 2007 г. и изминалата поредна
много топла 2013 г. в нашия регион показва
тенденция на развитие на климата към потопъл.
2. Нестабилността на климата ще продължи да
се проявява с достигане на нови екстремни
явления и стойности.
3. Големи амплитуди на годишна и сезонна
основа, контрастност и резки промени на
времето през преходните сезони ще са основни характеристики за климатичните условия у нас.
4. Ще се увеличи топлата част от годината за
сметка на по-къси и по-топли зими съкращаване продължителността на преходните сезони.
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CHARACTERISTICS OF THE TEMPERATURE REGIME IN BULGARIA IN THE LAST
DECADE
Vladimir Vlaskov
National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, Bulgaria
Abstract
The temperature regime in Bulgaria is a function of the type of atmospheric circulation in the southeast part of
Europe. In the last two decades a change in the average yearly temperatures is present, which determines the actuality
of the exploited topic. The purpose of the research is the determination of the degree and specification in the transformation of the temperature regime in the territory of the country. For the completion of this goal a comparing analysis is made
of the monthly and seasonal trends of the temperature characteristics. Even data from the American system of AMC in
Bulgaria is used. As a result of the research, we concluded a permanent tendency of a raising of the average yearly
temperatures, best presented in the west parts of the country. Changes of the same type, but with a different degree of
transformation are registered in the monthly and seasonal temperature characteristics. The development in the climate in
Southeast Europe and particularly in Bulgaria is with a clear trend of rising above the average yearly temperatures in the
last decade. The results have important significance for the development of economical sectors, directly dependent on
the climate - agriculture, tourism, etc., as well as the living standards of people.
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Резюме

Стратегическа цел на Европа е увеличаването на дела на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Целта е намаляване на негативните промени в климата, насърчаване на икономическия растеж
и заетостта. Основното предимство на дървесната биомаса е по-ниските емисии на парникови газове в сравнение с конвенционалните горива. Биомасата изразходва при изгаряне такова количество въглерод колкото абсорбира по време на растежа. В работата са анализирани основните източници на дървесна биомаса в България.
Направена е оценка на разполагаемата дървесна биомаса в страната като източник на енергия за топлинни и
охладителни цели. За оценка на потенциала от дървесна биомаса е адаптиран модел за пресмятане на основните енергийни характеристики, които се използват за определяне потенциала на дървесната биомаса като условно гориво. Направен е преглед на някой симулационни модели за анализ при използване на биомасата за енергийни цели.
Ключови думи: възобновяеми източници, дървесна биомаса, енергийни характеристики.
Key words: renewable energy sources, ligneous biomass, energy characteristics.
JEL: Q2, Q23, Q4, Q42, Q5, Q51.

Увод
Устойчивото развитие в енергетиката се осигурява от рационалното използване на енергията и използването на възобновяемите източници (ВИ). Стратегическа цел на Европа е увеличаването на дела на производството на енергия
от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Целта е намаляване на негативните промени в
климата, насърчаване на икономическия растеж
и заетостта. По данни на Евростат за базовата
2005 г. енергията от ВИ в страната възлиза на 1
млн. т.у.г или 9,4% от брутното крайно потребление на енергия, от които: биомаса – 70%,
хидроенергия – 24% и други ВИ – 6%. Използването на енергията от ВИ, според изискването
на Директива 2009/28/ЕО се поощрява в три
направления [7]. Едното от тях е потребление
на топлинна енергия и енергия за охлаждане от
биомаса. Една от целите на статията е да направи оценка на разполагаемата дървесна биомаса в страната като източник на енергия за
топлинни и охладителни цели. При използване
на дървесна биомаса за енергийни цели е много
важно да може да се определи количеството
условно гориво получено при превръщането и.
За тази цел е необходимо пресмятането на основните енергийни характеристики на дървесна
биомаса – долна топлина на изгаряне, плътност
и топлинен еквивалент. В областта на енергийните оценки и анализи има богато разнообразие
на софтуерни продукти. Симулационни модели
могат да помогнат за решаване на енергийните
задачи, свързана с използването на биомаса.

1. Дървесна биомаса – оценка
Биомасата е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята, която представлява слънчева енергия, съхранявана под
химическа форма в растителна и животинска
тъкан. През 2011 г. биомасата е източник за
производството на 70% от енергията от ВИ в
България. По данни за 2010 г. основната част от
потреблението на енергия в България – 43% е
за отопление и охлаждане, което като количество е около 90 000 MWh. Именно тук е найголемия потенциал за използване на дървесната биомаса. Очаква се през 2020 г. произведената електрическа енергия от биомаса да достигне 865 GWh, а енергията за топлинни и охладителни цели, получена от твърда биомаса, да
е в размер на 1053 хил. т.у.г. [5]. Крайното енергопотребление на дървесната биомаса за производство на енергия за топлинни и охладителни цели в страната ни за 2009 г. е 742 хил. т.у.г.,
а за 2010г. е 833 хил. т.у.г. [6]. Основното предимство на дървесната биомаса е по-ниските
емисии на парникови газове в сравнение с конвенционалните горива. Основният източник на
дървесина за енергийни цели в България са горите. Горските територии на България към
31.12.2011 г. заемат 4 148 114 ха или 37,4% от
нейната територия. Площта на иглолистните
гори намалява с 6117 ха, сравнено с 2005 г.,
широколистните гори заемат 69,4% от общата
площ на горските територии в страната. Добитата и реализирана дървесина от горските територии от категориите дърва и използваема вършина, подходящи за енергийни цели, през 2009
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и 2010 г. е съответно 2 937 000 пр. m3 и за 2010
г. 3 305 000 пр. m3. По статистически данни на
ИАГ за 2010 г. разпределението на залесената
площ по основни дървесни видове е следното:
бял бор – 14,8%, черен бор – 7,7%, смърч –
4,3%, ела – 0,9%, други иглолистни – 1,0%, дъбове – 35,5%, бук – 16,5%, габър – 4,2%, други
широколистни – 15,1%. Иглолистните дървесни
видове обхващат площ от 1 071 283 ха, което
представлява 28,7% от площта на всички дървесни видове. От иглолистните дървесни видове местните са 16, но с по-голямо значение са
белият бор, черният бор, бялата мура, обикновеният смърч и бялата ела. [5] През 2011 г.
площта на иглолистните гори е 30,8% от общата
залесена площ. Основните видове в широколистните гори или в смесените иглолистношироколистни гори са обикновеният бук, церът,
зимният дъб, благунът и габърът. Много важни и
със стопанско значение са също видове от род
Явор, род Ясен, род Бряст, род Липа, род Бреза,
род Топола, род Елша, род Леска и други [1].
Според Асоциацията за енергийно оползотворяване на биомасата, дела на техническия потенциал на твърдата биомаса е 34% от общия
потенциал на ВЕИ в България. Вследствие
употребата на биомаса наблюдаваме нарастване на намалението на емисиите на парникови
газове за производство на топлинна енергия
през 2010 г., в сравнение с 2009 г. Стойностите
на намаленията, изразени в проценти за 2009 г.
са 17,16%, то през 2010 г. те достигат почти 20%
(19,90%). Безспорно най-голям дял в намаленията на емисиите на парникови газове има употребата на биомаса за производство на топлинна
енергия, следвана от употребата на възобновяеми източници за производство на електрическа
енергия [6].

2.1 Химичен състав
Химическият състав на дървесната биомаса
се състои основно от органичните вещества целулоза, лигнин и полуцелулоза. Веществата от
органичния състав на растителната биомаса са
изградени от химичните елементи въглерод (C) ,
водород (H), кислород (O), и азот (N). От въглерода се определя до голяма степен количеството на освободената при горенето енергия. Заедно с въглерода при окисление водородът също
отделя известно количество енергия. Кислородът подпомага окислителния процес. Наред с
органичната материя в лигно-целулозната биомаса се съдържат минимални количества от
елементите фосфор (P), калий (K), калций (Ca),
сяра (S), желязо (Fe), манган (Mn), магнезий
(Mg) и натрий (Na). Те съставляват неорганичната част от пепелното съдържание след изгаряне на биомасата. Химичният състав на работната маса на биомасата в процентно изражение
може да се представи със следното равенство
[8]:
С+Н+О+N+S+А+W=100%,
(1)
където
А е пепелното съдържание,
W – съдържанието на вода, като и двата параметъра се изразяват в проценти.

2. Адаптиран модел
Дървесната биомаса е органичен, неизкопаем материал от биологичен произход, който може да се използва за производство на енергия.
По своята същност, използването на биомасата
се извършва чрез енергиен и материален процес, който е обратен на фотосинтезата. В природата биомасата се разпада на елементарни
молекули с отделянето на топлина, като това се
извършва бавно, при температури близки на
средата и наподобява естествените природни
процеси. При изгаряне биомасата изразходва
такова количество въглерод, колкото абсорбира
по време на растежа. Ето защо биомасата като
източник на енергия може да бъде причислена
към възобновяемите източници на енергия и е
източник на екологично чиста или „зелена” енергия.

2.2. Долна топлина на изгаряне (Калоричност);
Калоричността или долна топлина на изгаряне на дървесната биомаса е функция от съдържанието на влага. Дървесната биомаса е естествен продукт и съдържанието на влага варира в
рамките от 40% до 60%, а прясно отрязана биомаса съдържа до около 80% влага. Долна топлина на изгаряне на работната маса Q [kJ/kg],
представлява топлинната енергия, отделяна
при изгаряне на единица гориво, без да се отчита топлината, освобождавана при кондензация
на водните пари, съдържащи се в продуктите на
горене. От значение е и вида на дървесната биомаса – стъблена, кора, гнила дървесна биомаса и др. Стъблената дървесна биомаса има стабилна топлина на изгаряне и зависи само от
влагосъдържанието и пепелно съдържание. За
стъблена дървесна биомаса за всички дървесни
видове стойностите на долната топлина на из-

Дървесната пепел не представлява екологично опасен отпадък и може да се използва за
наторяване. Състава на изсушената биомаса до
абсолютно сухо състояние има вида:
С+Н+О+N+S+А=100%.
(2)
Биомаса, от която е отделена влагата и пепелта, определяме като горима маса и може да
бъде представена от уравнението:
С+Н+О+N+S=100%.
(3)
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гаряне на работната маса се определят по израза (4) [2]:
Q  18900  214.W  189.A .
(4)

Гнила дървесна биомаса при W<23%:
100  W

.0 .
106  1,46.W

При кората и гнилата дървесина, долната
топлина на изгаряне на работната маса е функция и от долната топлина на изгаряне на горимата маса на разглеждания дървесен вид.
За стъблена дървесна биомаса от бреза
долната топлина на изгаряне на горимата маса
е например 19 950 kJ/kg, а за кора и 19200 kJ/kg.
за гнила [2]. Топлината на изгаряне на кора и
гнила дървесна биомаса се определят съответно по изразите (5) и (6):
 100  W  A 
Q  19950.
(5)
  25.W .
100



Гнила дървесна биомаса при W>23%:
100

.0 .
122,2  1,222.W

 100  W  A 
Q  19200.
  25.W .
100



(6)

2.5. Превръщане на дървесната биомаса в условно гориво
За оценка на енергията получена от различни видове горива е въведено понятието условно
гориво [4]. Количеството условното гориво получено при превръщането на дървесната биомаса
в енергия е функция от два параметъра, топлинния еквивалент, Е и обема на дървесната
биомаса, v. Обемът на дървесната биомаса се
измерва в плътни m3, а топлинния еквивалент в
тона условно гориво. За пресмятането на дървесна биомаса в условно гориво – Т, т.у.г., се
използва израза:
T  E.V ,
(14)
където:
Е е топлинният еквивалент на дървесната
маса, т.у.г./пл. m3
V - обемът на дървесната биомаса, пл. m3.

Стъблена дървесна биомаса при W>23%:
100
  0,81.
.0 .
(8)
100  W

Кора на бреза при W>23%:
1

.0 .
1,277  0,01277 .W

(12)

2.4. Топлинен еквивалент, Е
Определянето на топлинния еквивалент E на
дървесната биомаса изисква познания за топлината на изгаряне Q на дървесната биомаса и
плътността ρ при съответното влагосъдържание
[3]. Числото 29,3.106 представлява топлината на
изгаряне на еталонното гориво. Топлинният еквивалент на дървесната биомаса ще се определя по израза:
Q.
,
(13)
E
29,3.106
където:
Q е долната топлина на изгаряне на работната маса, J/kg;
ρ – плътността на влажната дървесна биомаса, kg/m3.

2.3. Плътност на дървесна биомаса, ρ
Плътността оказва съществено влияние върху стойностите на топлинния еквивалент. Тя зависи от дървесния вид, коефициента на обемно
набъбване, влажността и плътност при стандартна влажност ρ0 (12%). Коефициентът на обемно набъбване – к, играе съществена роля при
стъблената дървесна биомаса. Различаваме
две групи дървесни видове спрямо коефициента
на обемно набъбване при к=0,5 и к=0,6. Разглежданият от нас дървесен вид, бреза е от втората група с к=0,6. Стойностите на плътността
при стандартна влажност ρ0 зависят от дървесния вид и вида на дървесната биомаса – стъблена, кора или гнила [2]. За разглеждания дървесен вид бреза, стандартната влажност за
стъблена ρ0=630 kg/m3, кора ρ0=745 kg/m3 и гнила ρ0=300 kg/m3. Плътността при съответното
влагосъдържание се определя от изразите, както следва:
Стъблена дървесна биомаса при W<23%:
100
(7)
  0,957.
.0 .
100  0,4.W

Кора на бреза при W<23%:
(100  W )

.0 .
101,19  1,111.W

(11)

2.6. Резултати и анализ
Разработеният модел е използван за изчисляване на топлинните еквиваленти на дървесен
вид – бреза, за различни видове дървесна биомаса – стъблена, кора и гнила. При пресмятането са задавани стойности за влагосъдържанието
от 0% до 50% със стъпка 5%. Пепелното съдържание е продукта останал след пълното изгаряне. За стъблена дървесна биомаса дървесен
вид – бреза, пепелното съдържание е 0,3%, за
кора 2,4% и за гнила 0,4% [2]. При пресмятанията са приети посочените стойности. Плътността

(9)

(10)
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се определя в зависимост от границата на хигроскопичност на дървесните влакна, която е
23%. Стойности за плътността в началния стадий на гниене на гнилата дървесина в някой
случай се увеличава, а не се понижава. При
развитие на процеса на гниене стойността на
плътността намалява и в края на процеса на
гниене се установява на стойност много пониска от плътността на здравата дървесна биомаса. Получени са резултати за стъблена, кора
и гнила дървесна биомаса от бреза, за основните характеристики - калоричност, плътност и
топлинен еквивалент. Резултатите са представени в табличен вид на табл. 1 и в графичен вид
на фиг.1.

увеличаване на влагосъдържанието намаляват
стойностите на топлинния еквивалент.
3. Симулационни програми за използване на
биомаса
При решаване на енергийна задача, свързана с използването на биомаса могат да се използват симулационни модели за анализ и използване на биомасата за енергийни цели. Съществува голям набор от инструменти на световния пазар, за анализ на потенциала на биомасата и интегрирането и в енергийните системи. Разгледани са някой представители на
действащи модели, които могат да бъдат използвани.

Топлинен еквивалент, т.у.г/пл. m

3

Табл. 1. Стойности на топлинния еквивалент Е за
бреза от влагосъдържанието
W
Eс
Ек
Ег
%
т.у.г/пл. m3
т.у.г/пл. m3
т.у.г/пл. m3
0
0,385
0,489
0,185
5
0,370
0,463
0,178
10
0,355
0,438
0,171
15
0,339
0,412
0,164
20
0,323
0,386
0,158
25
0,310
0,368
0,153
30
0,306
0,362
0,151
35
0,300
0,356
0,149
40
0,294
0,348
0,146
45
0,287
0,339
0,143
50
0,279
0,328
0,139

3.1 Видове симулационни програми
Софтуер RETScreen е приложим за оценки
на ВЕИ, в това число на биомаса, като се извършва стандартен анализ в пет стъпки. Може
да се използва за оценка на производството на
енергия, намаляване на емисиите и риск за проекти за биомаса използвана за отопление на
всякакви сгради. Моделът MESSAGE предлага
оптимизация на иженерингови системи, включително и възобновяеми (биомаса) и планиране
на дългосрочни енергийни системи. MiniCAM се
използва за конвенционални и ВЕИ - биомаса,
газ, въглища, въглерод и др. Моделът акцентира върху доставките от енергийните технологии,
като предлага широка гама от технологии, горива и енергийни носители. Моделът HOMER, симулира и оптимизира самостоятелни или свързани помежду си системи от биомаса, вятърни
турбини, фотоволтаични системи, ВЕЦ и др.
Оценява икономическите и технически параметри при промяна на технологичните разходи на
енергийните ресурси. FRESA - Определя потенциално икономически ефективни приложения на
технологии от ВЕИ - електрическа енергия, биомаса (дърво, отпадъци и т.н.), слънчеви системи,
слънчево охлаждане, фотоволтаични системи и
др. Предлага последователна методология и
докладва за голям брой оценки. Моделът
SAFIRE предлага две версии за планиране на
национално и на местно ниво. Включва повечето категории ВИ, както и 10 възможности за извличане на биомаса. Моделът реализира изчисленията в пет стъпки. Компютърен модел AREPLP е развитие и продължение на софтуера
SAFIRE, предложена от българския клон на
фирма ESD. Оценява се енергийния потенциал
(теоретичен и технически) на ВЕИ в това число,
на биомаса. Моделът EnergyPLAN е инструмент,
който анализира различия в нуждите на електричество и топлина в системи. Моделът е използван за стратегии на ВЕИ за устойчиво развитие и използване на отпадъци за енергийни

0,6
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Фиг. 1. Зависимост на топлинния еквивалент от
влагосъдържанието

От получените резултати се вижда, че найвисоки стойности за топлинния еквивалент има
при влагосъдържание 0%. С увеличаване на
влагосъдържанието стойността му намалява.
Тенденцията е характерна и за трите вида
стъблена, кора и гнила дървесна биомаса. Найвисок топлинен еквивалент има кората при влагосъдържание 0%, Ек=0,4893 т.у.г./пл. m3, стъблената с Ес=0,3848 т.у.г./пл. m3 и гнилата с
Ег=0,1847 т.у.г./пл. m3, на последно място. С
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цели. H2RES е балансиран модел, който симулира интегрирането на ВИ в енергийните системи. Предлага модул за биомаса, като взема под
внимание информацията на суровината, процеси на конвертиране (горене, газификация и смилане) и желаната произведената продукция
(енергия, топлинна енергия или за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия). Моделът H2RES се използва и за енергийно моделиране на потенциала от биомаса [9].
Съществуват и други модели, като моделите
FASOM-2008, LEITAP, EFISCEN 1996 г. модел
за търсене и предлагане на ресурси, VIEWLS за
регионални енергийни системи, EFI-GTM и др,
които са били предмет на европейски проекти
[9].

при внедряване на съвременни технологии за
добив на топлинна енергия от дървесната биомаса.
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3.2. Анализ
Учени енергетици и инженери специалисти
по ВЕИ работят за увеличаване на мощностите
и минимизиране на разходите, като разчитат на
симулация на процесите и софтуерното инженерство. Съществува голямо разнообразие от
методи, подходи, масиви от данни, оценки на
ресурсите и потенциала на биомасата, които
водят до различни оценки на бъдещите потенциали на биомаса.
Заключение
Въз основа на разгледаните проблеми и получените резултати могат да бъдат направени
няколко извода. България притежава значителен потенциал на дървесна биомаса, която може да се използва за енергийни цели. Енергията
получена от дървесна биомаса може да създаде силно конкурентна среда за производството
на топлинна така и за охлаждаща енергия. Необходим е задълбочен анализ и изграждане на
цялостна стратегия за ефективно използване на
дървесната биомаса. С помощта на големия
набор от инструменти, може да се направи анализ на потенциала на биомасата и интегрирането и в енергийните системи. Познаването на видовете симулационни програми и техните индивидуални възможности ще улесни избора при
използване. За оценка на потенциала от биомаса е адаптиран модел за пресмятане на основните енергийни характеристики на дървесна биомаса, които се използват за оценка на потенциала на дървесна биомаса като условно гориво. Предложеният модел може да се използва
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Abstract
European strategic objective is to expand energy production from renewable energy sources. The goal is to reduce
the negative changes in climate, to encourage economic growth and more employment. The main advantage of ligneous
biomass is that has lower greenhouse emissions in comparison to conventional fuels. The biomass absorbs the same
amount carbon during its growth as it consumes during burning. This article analysed main sources of ligneous biomass
in Bulgaria. An evaluation of the available ligneous biomass in the country is performed as a source of energy for thermal
and cooling purposes. To estimate the potential of ligneous biomass a new adaptive model is applied to calculate the
main energy characteristics which can be used to determine the related fuel from the ligneous biomass. An overview and
analysis of some simulation models is performed for energy production from ligneous biomass.
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