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абстракт: Изследвани са две 20-годишни опитни култури от бяла акация, амери-
кански ясен и копривка в промишлен район Девня – на 500 m и на 15 000 m (контрола) от 
източниците на замърсяване. Проследен е в динамика средният прираст по височина, 
диаметър и обем на изследваните дървесни видове на двата обекта. Установено е, че 
атмосферното замърсяване има отрицателен ефект върху растежа на изследваните 
видове, най-силно изразен при бялата акация, а най-слабо – при копривката. Въз основа 
на тези резултати се препоръчва при залесявания в промишлени райони със сходни 
почвено-климатични условия да се използва приоритетно копривката. 

ключови думи: растеж, прираст, бяла акация, американски ясен, копривка, 
атмосферно замърсяване

въвеДение

Дървесно-храстовата растителност, въведена в промишлени 
райони, спомага за подобряване на микроклиматичните условия като 
пречиства въздуха от твърди и газообразни замърсители. Същевременно 
влошените екологични условия се отразяват неблагоприятно на 
използваните дървесни видове като се нарушават техните физиологични 
процеси. Под въздействието на атмосферни замърсители намалява 
съдържанието на хлорофил (Suwannapinunt, Kozlowski, 1980) и се 
установяват промени в пероксидазната активност (Baycu et al., 2006). 
Замърсителите предизвикват повреди на листата, преждевременно 
стареене, намаляване на фотосинтетичната активност, нарушаване 
пропускливостта на клетъчната мембрана (Цветкова, Петкова, 
2005; Tiwari et al., 2006). Стресът от замърсяването на въздуха води 
до затваряне на устицата, което намалява съдържанието на CO2 
в листата и инхибира фиксирането на въглерод (Woo et al., 2007). 
Токсикантите влияят отрицателно и върху растежа на дървесните 
видове. В редица проучвания се установява намаляване на радиалния 
прираст в условия на атмосферно замърсяване (Fox, 1980; Hirano, 
Morimoto, 1999; Muzika et al., 2002; Kroupová, 2002), както и отслабване 
на растежа по височина и обем (McBride еt al., 1975, Suwannapinunt, 
Kozlowski, 1980). 
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В промишления район Девня, характерен с интензивно 
атмосферно замърсяване, са създадени опитни култури от бяла 
акация, американски ясен, миризлива върба и копривка с цел да се 
проучи влиянието на токсикантите върху растежа и физиологичното 
състояние на видовете, както и възможностите им за подобряване 
на екологичните условия в района. При подбора на видовия състав на 
културите е взета под внимание основно тяхната устойчивост на 
атмосферно замърсяване съгласно известни в литературата скáли 
(Прокопиев,  1978). В първите години след създаването на културите 
са направени изследвания на интензивността на фотосинтезата и 
количеството на пластидните пигменти и е установено, че бялата 
акация успешно се приспособява към токсичния фон (Узунова и  др., 
1992).  Проследена е промяната в съдържанието и в натрупването 
на макро-, микроелементи и на тежки метали в листата на същите 
видове. Най-голямо количество N, P, K и тежки метали се акумулират 
в листата на бялата акация, следвани от тези на миризливата върба 
(Цветкова,  1996). 

Десет години след създаването на културите са проучени 
растежът и физиологичната активност на дървесно-храстовите 
видове, както и състоянието на почвата (Петкова, Кондов, 1998; 
Йорова и др., 1998; Узунова, Петкова, 1999). Установено е, потискане 
на растежа, като от проучените 4 дървесно-храстови вида най-
силно реагира на утежнените екологични условия миризливата върба, 
следвана от бялата акация, а най-добре се приспособява копривката. 
От проучвания на 16-годишна възраст на културите се потвърждават 
приспособителните способности на копривката, а бялата акация е с 
по-ограничени възможности за приспособяване, като по-съществено 
намалява растежа си (Петкова, 2000; Tzvetkova, Petkova, 2006а). 

Направеният преглед  на досегашните проучвания в опитните 
култури показва наличие на промяна в реакцията на изследваните 
видове спрямо действието на токсикантите с нарастване на 
възрастта. Така например в първите години след създаването на 
културите миризливата върба заема заедно с бялата акация водещо 
място по устойчивост на атмосферно замърсяване, а 10 г. по-късно 
тя реагира най-силно на влошените екологични условия. Заслужава 
внимание да се отговори на въпроса дали очертаното подреждане 
по степен на приспособяване на изследваните дървесни видове на 
16-годишна възраст ще се потвърди и на по-късен етап от тяхното 
развитие.

Цел на изследването е да се проучи влиянието на атмосферното 
замърсяване върху прираста по височина, диаметър и обем на бялата 
акация, американския ясен и копривката в опитните култури в 
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промишлен район Девня с препоръка за използване на най-приспособимия 
от тези видове за бъдещи залесявания при подобни условия.

ОБект и метОДи

Обект на изследването са две 20-годишни опитни култури 
от бяла акация, американски ясен и копривка в промишлен район 
Девня. Едната култура е разположена на 500 m от източниците на 
замърсяване („Агрополихим“ АД, „Полимери“ АД, „Солвей Соди“ АД 
и „Девня цимент“ АД), а другата (контрола) се намира в района 
на с. Звездица на относително незамърсен терен, отдалечен на 15 
000 m от промишлените източници. Залесяването е извършено с 
едногодишни фиданки, произведени с посевен материал от района на 
проучването. Схемата на засаждане в близката до замърсителите 
опитна култура (500 m) е 2х1,5 m, а в контролата отделните видове 
са засадени при следните схеми: бяла акация – 2х1 m, американски ясен 
- 2х1,5-2 m и копривка - 2х2 m. В опитните култури до момента на 
проучване не са провеждани лесовъдски мероприятия.

Климатът в района е континентален, повлиян от близостта 
до Черно море. Средната годишна температура на въздуха е 12,5 
°С, а тази за вегетационния период - 22 °С. Годишната сума на 
валежите е 550 mm, с пролетен и есенен максимуми. Основната 
посока на ветровете е с източна и западна компонента. Почвата е 
Kastanic, CHk (карбонатен чернозем), с лек механичен състав и pH 
7,3. Почвата е добре запасена с бази. Съдържанието на хумус варира 
от 2,00 до 3,56%, а общият азот е в интервала от 0,135 до 0,344% 
(Йорова и др., 1998). В изследвания район е установено замърсяване 
с прах, серни и азотни оксиди, озон, въглеводороди, хлор и хлорни 
съединения, амоняк, флуор и флуороводород и др. (Tzvetkova, Petkova, 
2006). Основен токсичен агент с екологично значение е озонът, чиято 
концентрация през вегетационния период варира от 30 до 41 ppb, 
което е над критичното ниво от 30 ppb. Замърсяването със серен 
и азотен диоксид е под критичните нива и за двата токсиканта 
(Tzvetkova, Petkova 2006). Интензивният автомобилен транспорт 
в района допълнително утежнява екологичната обстановка. 
Местата на опитните култури са подбрани в съответствие с 
розата на ветровете за проучвания район така, че потокът от 
замърсители максимално да въздейства върху културата на 500 m 
от източниците на замърсяване, а контролната култура е на място, 
незасегнато от атмосферното замърсяване. В изследвания район е 
установено и почвено замърсяване, като на разстояние около 500 m 
от промишлените замърсители са натрупани мед, цинк и калций – от 
3 до 7 пъти над контролата (Йорова и др., 1998) .
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За всеки дървесен вид в изследваните опитни култури са заложени 
временни пробни площи с големина от 0,5 до 1 dka, в които е извършено 
пълно клупиране и са определени средното и доминиращо моделно 
дърво, на които е направен пълен стъблен анализ. Доминиращото 
дърво е определено по дебелина, т.е. от стоте най-дебели дървета на 
хектар. Обработката на данните от измерванията на дървесните 
стъбла е извършена по методика и програма за стъблен анализ „STA.13“ 
(Порязов, Радулов, 2007). Представени са данните за средния прираст 
по височина, диаметър и обем на изследваните дървесни видове от 
двата обекта за 20-годишния период.

резултати и ОБСъжДане

На фиг. 1 са представени данните за средния прираст по 
височина, диаметър и обем на средното и доминиращо моделно дърво 
от бяла акация, американски ясен и копривка, изчислени в проценти 
спрямо контролата.

Прирастът по височина на индивидите и от трите вида на 
замърсен терен през по-голямата част от изследвания период е 
по-слаб в сравнение с този на контролата. Тази тенденция е най-
ясно изразена при американския ясен (30–50%). Подобна разлика в 
прираста се отчита и при бялата акация, с изключение на прираста 
към 5-та година на доминиращото дърво. Най-малко отклонение от 
контролата, в рамките на 20–30%, се отчита при копривката, като 
в отделни периоди както при средното, така и при доминиращото 
дърво се наблюдава равен и дори по-висок прираст по височина в 
сравнение с този на контролата. Подобен ход на прираста по височина 
при копривката е установяван и при проучвания на 10- и 16-годишна 
възраст на културите (Петкова, Кондов, 1998; Петкова, 2000). 

По отношение на прираста по диаметър се наблюдава 
прогресивно намаляване на разликата спрямо контролата с нарастване 
на възрастта при средното моделно дърво от трите дървесни вида 
и при доминиращото моделно дърво от американски ясен. В най-
голяма степен отстъпва от контролата бялата акация, при която 
намаляването на прираста по диаметър както при средното, така 
и при доминиращото стъбло е около 40–50%. При средното моделно 
дърво от копривка и при доминиращото дърво от американски ясен 
след 15-та година прирастът по диаметър е по-голям от този на 
контролата с около 10–20%.  От по-ранни проучвания в опитните 
култури се установява, че при копривката още на 10-годишна 
възраст средният диаметър се изравнява с този от контролата 
(Петкова, Кондов, 1998), а прирастът по диаметър на дърветата 
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Fig. 1. Average increment in height, diameter at breast height and volume of the species investigated 
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фиг. 1. Среден прираст по височина, диаметър на 1,30 m и обем на изследваните 
видове спрямо контролата

Fig. 1. Average increment in height, diameter at breast height and volume of the species 
investigated regarding to control
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от замърсения терен на 16-годишна възраст е по-голям от този в 
контролата (Петкова, 2000). 

Прирастът по обем на средното моделно дърво от копривка 
бързо нараства през периода на изследване и надхърля този на 
контролата към 15-та и 20-та година. Подобен ход на прираста 
по обем на копривката е наблюдаван и при по-ранни проучвания 
(Петкова, 2000). При другите два дървесни вида – бяла акация и 
американски ясен, както при средното, так и при доминиращото 
моделно дърво през целия 20-годишен период на изследване средният 
прираст по обем остъпва на този при контролата. Значителна е 
разликата при средното моделно дърво от бяла акация, особено в 
първите 5 и 10 г. след създаването на културите, когато прирастът 
е едва 3, респ. 13% спрямо този на бялата акация от контролния 
обект. Подобна е картината и при средното моделно дърво от 
американски ясен към 5-та и 10-та година. Наблюдава се прогресивно 
намаляване на разликата спрямо контролата при тези два дървесни 
вида с нарастване на възрастта. Подобна тенденция се наблюдава 
при доминиращото моделно дърво от американски ясен, докато 
при бялата акация и копривката разликата в средния прираст по 
обем спрямо контролата през целия период на изследване е почти 
постоянна.

Получените резултати за прираста по основните таксационни 
показатели показват, че американският ясен и бялата акация реагират 
по-силно на атмосферното замърсяване, в сравнение с копривката, 
тъй като прирастът им на близкия до източниците на замърсяване 
обект е значително по-слаб в сравнение с този на контролата. При 
копривката различията са незначителни, като дори след 15-та година 
прирастът по диаметър и обем на растенията на замърсения терен 
е по-висок. От проведени физиологични проучвания на бялата акация 
и копривката в опитните култури се установява (Tzvetkova, Petkova 
2006а), че копривката намалява по-съществено транспирацията и 
проводимостта на устицата си, с което ограничава разхода на вода 
от асимилационните си центрове. Това е важно условие за поддържане 
на висок синтетичен капацитет и ефективно разпределение на 
продуктите на фотосинтезата към нарастващото стъбло и 
вероятно довежда до обезпечаване на по-добър растеж по диаметър, 
който се отразява и на растежа и прираста по обем. 

Средният прираст по височина, диаметър и обем на средното 
и доминиращо моделно дърво от бяла акация, американски ясен и 
копривка при еднакви екологични условия на двата обекта е представен 
на фиг. 2. 

На 500 m от източниците на замърсяване най-добър прираст 
по височина, отчетен при средното моделно дърво, се наблюдава при 
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фиг. 2. Среден прираст по височина, диаметър на 1,3 m и обем на изследваните 
видове в опитните култури

Fig. 2. Average increment in height, diameter at breast height and volume of the species 
investigated in the sample plantations
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американския ясен – около 0,4 m. Подобни, малко по-ниски, стойности 
на прираста се отчитат и при бялата акация. Със значително по-
слаб прираст по височина (0,2–0,3 m) се характеризира копривката. 
Средният прираст по височина на същия обект на доминиращото 
дърво е най-добър при бялата акация, особено към 5-та година, когато 
стойността му е 0,6 m. На второ място по този показател се 
нарежда американският ясен, чийто среден прираст не се различава 
съществено от този при средното моделно дърво. Най-слаб е 
прирастът на копривката и при отчитането му по доминиращо 
моделно дърво, като се движи в подобни граници, както и при 
средното моделно дърво. Средният прираст по височина на бялата 
акация и американския ясен в контролния обект е значително по-
висок в сравнение с този на близкия до източниците на замърсяване 
обект, като в отделни периоди достига 0,8 m, а при бялата акация 
дори 0,85 m, т.е. около 2 пъти по-голям. На същия обект копривката 
расте сравнително бавно и поддържа подобни стойности на прираста 
по височина, както на обекта в близост до замърсителите.

На близкия до източниците на замърсяване обект най-добър 
растеж по диаметър, отчетен както по средното, така и по 
доминиращото моделно дърво, се наблюдава при бялата акация. На 
второ място се нарежда американският ясен, а най-слабо нараства 
копривката. Подобно е подреждането на дървесните видове по този 
показател и в контролния обект, като по-значителни разлики в 
прираста по диаметър се забелязват при доминиращото моделно 
дърво от бяла акация, при което в отделни периоди прирастът е два 
пъти по-голям в сравнение с този от замърсения район. 

Интензивният растеж на бялата акация по височина и 
диаметър е основна предпоставка за много добрия й прираст и по 
обем. Средният прираст по обем на този вид е най-добър спрямо 
останалите дървесни видове както на близкия до източниците на 
замърсяване обект, така и на контролния обект. През отделните 
периоди на развитие на културата той е около 2 пъти по-голям 
при средното и около 3 пъти по-голям при доминиращото дърво 
спрямо този на индивидите в близост до замърсителите. По-слабо 
е нарастването по обем на американския ясен, като и разликите в 
стойностите на замърсения терен и на контролата са по-малки. На 
трето място и по този показател се нарежда копривката.

Получените резултати са израз на потенциалните растежни 
възможности на изследваните дървесни видове. Бялата акация се 
изявява като бързорастящ дървесен вид както на замърсения терен, 
така и в контролата и показва най-високи стойности на прираста 
си по височина, диаметър и обем в сравнение с останалите дървесни 
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видове. Характерна е разликата в стойностите на прираста й на 
двата обекта, като в контролния обект прирастът по височина, 
диаметър и обем е 2 до 3 пъти по-голям в сравнение с този в близкия 
до източниците на замърсяване обект. На второ място по  растеж 
се нарежда американският ясен. Най-слаб растеж по основните 
таксационни показатели се установява при копривката, но разликата 
между стойностите на прираста на двата обекта е незначителна, дори 
след 15-та година се наблюдават по-високи стойности на прираста по 
диаметър и обем на близкия до източниците на замърсяване обект, 
което е признак за нейната висока приспособителна способност към 
условия на замърсяване. Копривката се описва и от други автори 
като вид с отлична приспособимост към влошени условия на околната 
среда (Mulgrew, Williams. 2000; Davis, Johnson, 2007).

извОДи

От проучването върху динамиката на прираста на бяла акация, 
американски ясен и копривка в двете опитни култури може да се 
направят следните изводи:

Атмосферното замърсяване се отразява отрицателно върху 
прираста по височина на изследваните видове, като разликите между 
опитната култура на 500 m от източниците на замърсяване и 
контролата са най-големи при американския ясен и бялата акация, а 
най-незначителни  - при копривката. 

Наблюдава се прогресивно намаляване на разликата в прираста 
по диаметър и обем на изследваните видове на замърсен терен и 
в контролата с нарастване на възрастта, като след 15-та година 
при копривката се установяват по-високи стойности на прираста 
на близкия до източниците на замърсяване обект. Вероятно с 
възрастта проучваните дървесни видове успяват да се приспособят 
към утежнените условия и да изявят потенциалните си растежни 
възможности.

Сравнението на средния прираст по основните таксационни 
показатели (височина, диаметър и обем) на проучените видове при 
еднакви екологични условия показа, че както на замърсен, така и 
на условно чист терен с най-интензивен растеж се характеризира 
бялата акация, следвана от американския ясен, а най-бавно нараства 
копривката.

Незначителните различия в растежа и прираста на копривката 
на замърсен и условно чист терен показват, че този вид се 
приспособява успешно в условия на промишлено замърсяване и може 
да се препоръча с предимство за залесяване в подобни райони. 
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STUdIES ON ThE GROwTh OF 20-yEAR-OLd SAMpLE  
pLANTATIONS IN dEVNyA INdUSTRIAL REGION

K. Petkova
University of Forestry – Sofia

(Summary)

Two 20-year-old sample plantations of Robinia pseudoacacia L., Fraxinus 
americana L. and Celtis australis L. in Devnya industrial region – 500 m and 
15 000 m (control) from the sources of pollution have been studied. The 
average increment of height, diameter of breast height and volume of the 
investigated species have been observed dynamically. It has been established, 
that air pollution affects depressing to the growth of the studied species. It 
was found that air pollution has a negative effect on the growth of the studied 
species, most pronounced by Robinia pseudoacacia, and lowest response – by 
Celtis australis. Based on these results it is recommended for afforestations in 
industrial regions with similar soil and climatic conditions it should be used 
by priority Celtis australis. 

Key words: growth, increment, Robinia pseudoacacia L., Fraxinus 
americana L., Celtis australis L., air pollution
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