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• Уважаеми колеги,
• Преди всичко искам да благодаря на колегите от
БУЛПРОФОР за организирането на този национален
горскостопански семинар за дискусия по някои от
актуалните въпроси, свързани с подготвения нов Закон
за горите и съпътствуващи проблеми при неговото
приложение.

• Въпросите за обсъждане са много и разнообразни
по тематика, но определеното време за това е малко, 
поради което аз ще засегна само някои основни, който
са свързани най-пряко с кръга на моята компетентност .

• Основателно се обръща внимание на горските
генетични ресурси,  за които, с новият закон се
гарантира тяхното съхраняване, устойчиво
стопанисване и научно обосновано ползване.



• Генетичното богатство на
горският отрасъл, флората и
фауната в България е
значително по-голямо от това, в
редица страни от Европа. 
Основни причини за това
богатство са географското
местоположение на страната и
дългата еволюционна история
при формирането и развитието
на популациите на растенията и
животните, без критично
влияние на природните
фактори. Дори през най-тежкия
период на заледяването -
“Риско”, преди от около 11000 
год. флората и фауната в
България се е запазила и след
стопяването на ледовете, преди
около 7000 г. от нашите
рефугиуми растителният и
животински свят се е
разпространил на север. 



• Видовият състав на горско-
дървесните и храстови видове в
страната отразява тяхното
голямо биологично
разнообразие. Като резултат от
дългата еволюционна история и
взаимодействието генотип-
среда е налице богата генетична
изменчивост т.е. полиморфизъм
със специфични особености на
отделните форми. 

• През последните
десетиления този
полиморфизъм е проучен за
основните видовe, включително
и корелацията между
фенотипните признаци и някои
свойства и особености на
устойчивостта, 
смолопродуктивността, 
качествата на дървесината и
други растежни прояви.



• За изграждането на база за
производство на селекционирани
репродуктивни материали бяха
запазени със закон най-ценните
насаждения, като насаждения за
семепроизводство. Нормативната база
за семепроизводство и запазване на
генетичните ресурси е
синхронизирана с тази на страните от
ЕС. Отделените източници на
репродуктивни материали и
извършената селекционна
инвентаризация в тях беше отразена в
Национален регистър. През
изминалият период бяха създадени
богати клонови архиви и маточници за
бързорастящите видове, както и
генеративни и вегетативни
семепроизводствени градини от първо
стъпало за белия бор, черния бор, 
бялата мура и обикновената ела за
добив на семена с подобрени
наследствени качества.



• На голяма част от колегите е
известен факта, че преди от
около 25-30 г. започна масово
съхнене на иглолистните
култури, създадени при
надморска височина до около
1200-1300 м. 

• Какви са причините за това
явление, беше въпрос с важно
значение за практиката, както
във връзка с бъдещите
залесявания, така и при
определяне отношението към
иглолистните видове при тях. 
Отговорът можеше да бъде
даден след проучване на
индивидуалната и
популационна изменчивост. За
тази цел научни колективи от
ЛТУ, ИГ при БАН и опитните
станции към ИАГ създадоха
мрежа от опитни култури за
различните видове. 



• Обработените резултати от
извършените проучвания в тези
култури, както и
международния опит доказаха и
показват по безспорен начин
ролята на произхода на
репродуктивните материали за
устойчивостта и
продуктивността на културите. 
Подценяването на този въпрос
при конкретното използване в
практиката на репродуктивните
материали е най-съществената
причина за понижаване на
устойчивостта и загиването на
културите, като резултат от
физиологичния стрес. При
горскодървестните видове
наследствено закрепените
растежен, фенологичен ритъм и
фотопериодична реакция
основно са свързани с
произхода на репродуктивните
материали и са в основата на
устойчивостта. 



• Какво понастоящем е
състоянието на генетичните
ресурси при горскодървесните
видове?

• Еднозначен и достоверен
отговор на този въпрос на този
етап не може да бъде даден, 
поради редица обективни
причини. Преходният период от
десетина години насам е
свързан с недостатъчно
ефективен контрол, както по
отношение на планирането, 
така и при организацията на
ползването в горите, 
респективно в най-ценните
отделени за семепроизводство
насаждения. Доминираният
потребителският интерес към
този, най-добре запазен и
достъпен генофонд доведе
запаса от него до критично
състояние. 



• Контролът при лесоустройството и
планирането на ползването, както
за ревизионния период, така по
години беше също тотално
принизен. На много места едни и
същи насаждения се включваха за
ползване по два- три пъти през
ревизионния период, независимо от
изсичането на предвидената маса, 
която все не излизаше на
допуснатите за ползване
потребители. Неколкократно се
домаркирваше стояща маса, 
известно по какви причини и така
със съдействието и активната
помощ на голяма част от
лесовъдската колегия ценните
запаси стремително намаляха.. 
Независимо, че по закон, 
насаждения, отделени като
семенни бази са поставени на
специален режим на ползване се
намираха “обективни причини” за
извеждане на нерегламентирани
сечи в тях,  вкл. на окончателна
фаза тези насаждения независимо, 
че все още са регистрирани в
Националния регистър, но тях на
терена ги няма.



• На този етап може да се отчете
като положителна активността по
изграждането на клонови колекции
за тополите, вегетативни
семепроизводствени градини при
иглолистните видове и генеративни
при някои широколистни вида.. В
тях, от една страна е запазено най-
ценното генетично богатство при
съответните видове и от друга
страна са осигурени източници на
ценни в селекционно отношение
репродуктивни материали.  

• Пожелателно е с новия закон да се
гарантират някои основни неща
свързани с реална
инвентаризацията на останалия
ценен генетичен фонд, планиране и
контрол при неговото използване с
оглед запазване на все по-малко
оставащите дозряващи и зрели
ценни генетични ресурси.



• Във връзка с изграждането и
поддържането на селекционно
подобрена база за репродуктивни
материали е необходимо да се
активира дейността на
специализираните отдели, звена и
комисии в изпълнителната власт
за да се приведе в известност
запазеният “in situ” и “ex situ“
автохтонен генофонд и да се
активира дейността по неговото
ефективно използване за
лесовъдски цели. Необходимо е
също така максималното да бъде
огроничено със Закона за горите
ползването на подрастта във
възобновените участъци на
автохтонните иглолистни
насаждения и насажденията
подлежащи на възобновяване, с
оглед гарантиране в бъдещ
период на богато генетично
разнообразие в тях, устойчивост и
висока продуктивност.



• Въз основа на добре

разработена стратегия за

запазване и подобряване на

генофонда при

горскодървесните видове е

необходимо да се осигури

сигурна защита на генетичните

естествени и изкуствено

създадени ресурси, източници
на репродуктивни материали, 
както при иглолистните, така и

при широколистните видове.



Благодаря за вниманието!


