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нОВа мОнОграФия
„Бук и БукОВи екОсистеми на слОВакия”

Христо Цаков
Институт за гората – София
Българска академия на науките

Институтът по горска екология на Словашката академия на 
науките е център за горски проучвания на Западните Карпати и 
прилежащите им планински масиви (Mala Fatra, Niski Tatry). Научната 
му тематика е ориентирана към комплексни фундаментални и 
дългогодишни  практически изследвания, свързани със стрес-факторите 
в горските екосистеми, тяхната структура и стабилност, екологична 
роля, защита от болести, вредители и промишлени замърсявания, 
климатични и антропогенни промени в горите.

Обикновеният бук (Fagus sylvatica L. 1753) заема 31% от 
територията на Словакия и формира 85% от запаса на добивана 
дървесина. Съвременните букови дървостои са изкуствено създадени 
култури, промишлено стопанисвани гори, ненарушени (девствени) 
екосистеми, даващи ценна научна информация за рационално управление 
на насажденията, тяхната екологична роля и стопански ползи.

Пръв, който обръща внимание на това национално богатство, 
е проф. Heinrich D. Wilkenson, преподавател в Горската академия в 
Banska Štiavnica (1808–1832 г.), подготвил много поколения лесовъди и 
учени.

Монографията е посветена на Международната година на горите 
– 2011 г. и е дело на 50 учени от Института по горска екология в 
Зволен и неговите филиали (в Nitra и Stare Hory); Националния горски 
център; Института по горско стопанство; Факултетите по горско 
стопанство и Екология на околната среда на Техническия университет 
в Зволен; Института по екология (Братислава); Института  на 
Чешката академия на науките от Прага и Бърно.

Книгата е с обем 636 стр. Обобщава познанията и изследванията 
за буковите гори на Словакия в шест глави и 29 подзаглавия под 
редакцията на prof. E. Bublinec, Dr. M. Barna, Dr. I. Kulfan. Главни 
рецензенти са prof. v. Tesar, Csc; prof. R. Kropil, PhD и 20 специалисти 
в областта на горската биология и лесовъдството.

глава първа дава информация за таксономията, филогенезиса и 
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разпространението на бука в Европа (D. Komory, I. Kukla, B. Schieber), 
морфологията, анатомията, физиологията и фенологията на бука в 
Словакия (L. Ditmarova, I. Kmet, A. Cicak).

глава втора проследява се ролята на светлината и топлината 
и влиянието им върху околната среда. Почвените елементи, 
геофитохимията (prof. E. Bublinec), хидрологичния цикъл и водния 
баланс на буковите насаждения (B. Schieber, R. Ianik, M. Barna) са 
изследвания с теоретично и практично значение.

глава трета разглежда буковите дендроценози, тяхната 
вегетация и микрофлора. Тук са публикувани изследванията на 
един от най-добрите фитоценолози и познавачи на горската 
типология – Ian Kukla, определящ бука като основен индикатор 
на горските геобиоценози. Растежът, прирастът, структурата, 
биопродуктивността и естественото възобновяване на дървостоите 
(M. Barna, R. Sedmak, M. Jezik) на девствените букови гори (M. 
Saniga) са онагледени с фигури и таблици по елементи на стъбловата 
и подземна биомаса. Гъбите (Fungi) са неотменна част от горските 
екосистеми. Представителите на р. Nectria довеждат до заболявания 
по стъблото и клоните на бука, причиняват епитофични некрози и 
много бърза деструкция на дървесината (A. Cicak, I. Mihal).

глава четвърта е свързана с ролята на насекомите в буковите 
гори и биоразнообразието им (I. Mihal, I. Kulfan, P. Zach, A. Krištin) 
(Coleoptera, Lepidoptera), тяхната биология и мерки за борба. 
Анализирана е ролята на птиците, тяхното разнообразие (37 вида) 
и присъствие в буковите гори в три сезона на годината (опитни 
участъци от по 10 ha).

глава пета: Използването на бука като главен вид в 
горскостопанската дейност на Словакия. Огласени са главните 
принципи на стопанисване на горите, които имат 200-годишна 
традиция: 1. Принцип на дълговечно (многогодишно) ползване и 
развитие на гората за изпълни своите функции; 2. На оптимална 
(максимална) продукция и изпълнение на специалните функции; 3. 
Стабилност, екологичност и стопанска полза.

Ползването (етата) като форма на финанси е ключово число на 
горскостопанските приходи, от които се отделят част за създаване 
на нови гори,  планиране и контрол със 120-годишна история. 
Дейности, за които WWF класира Словашкото лесовъдство на ІІІ 
място в света.

Отглеждането на буковите насаждения (I. Štefancik, M. 
Belvansky) е представено чрез методите и начините за стопанисване 
на буковите естествени и изкуствени насаждения за качествена 
продукция на биомаса. Проследено е влиянието на стопанисване на 
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букови дървостои и натрупаната надземна и подземна продукция на 
биомаса (M. Barna, M. Kodrik), дистрибуцията (разпада) на дървесина, 
тревната синузия и гъбна флора (B. Schieber, R. Ianik, I. Mihal).

глава шеста: Проследява се ефектът от промени на климата, 
имисионните замърсявания върху естествените гори и градските 
урбанизирани територии, измененията в качеството на буковата 
дървесина в резултат на гъбните интервенции (A. Cicak, D. Kellerova, 
I. Kulfan, I. Mihal), влиянието на тежките метали (E. Bublinec, I. 
valka), електрическата проводимост на валежите през различните 
сезони (M. Dubova), надморски височини и видове дървостои.

Очакваните сценарии за промени на климата в буковите 
насаждения и биоразнообразието на Словакия (T. Hlasny, Turčani, R. 
Sedmak).

Краткият преглед на съдържанието, предоставената научна 
информация, богат снимков материал и използвана научна литература 
потвърждават високото академично ниво на новата монография, 
нейното съвременно звучене и актуалност.
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