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ОТЗив

относно монографията на проф. д-р любен еленков
„динамика на горските пожари“, изд. „Вулкан 4“, софия, 2011 г.,

преподавател в катедра „география, екология и опазване на 
околната среда“ при Юзу „неофит рилски“, Благоевград

горските пожари са едно от често проявяващите се у 
нас природни бедствия. те са неконтролируеми по възникване 
и развитие, и зависят от много и разнообразни фактори. 
тези бедствия са свързани с огромни щети за стопанството, 
екосистемите (флората и фауната) на засегнатия участък и 
съпроводени твърде често с човешки жертви. те съпътстват 
развитието на човешката цивилизация от нейното възникване 
до наши дни. Всичко това прави всяко подобно изследване на 
динамиката на горските пожари актуално и необходимо. В това 
направление авторът е постигнал несъмнен успех. Първото 
впечатление, което остава у читателя, е много добрата 
осведоменост и разбиране на изследвания проблем.

монографията е сполучлив опит за създаване на 
математически модел на възникване и развитие на горски пожари 
с отчитане на широк спектър от природни фактори, от които 
зависи ходът, скоростта и характерът на разпространение на 
тези природни явления. Бихме желали обаче да отбележим един 
важен, според нас, елемент на монографията. това, по наша 
преценка, са проведените и приложени в анализа резултати от 
експерименталните изследвания. 

Впечатляващо е, че те са представени в монографията 
във вид, в който всеки бъдещ изследовател на проблема, би 
могъл да ги използва при своята научна и практическа дейност. 
гаранция за това е достоверността на експерименталните 
резултати. 

Интересни са изследванията на динамиката на горския 
пожар при среща с естествена или изкуствена преграда. 
анализирано е поведението на фронта му при различни наклони 
на преградата. горската екосистема се разглежда от автора 
като достатъчно равномерно разпределена и достатъчно 
непрекъсната среда, което дава възможност за провеждане на 
експериментите и в лабораторни условия с горимо пано. По 
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този начин има възможност за многократно им повтаряне и 
установяване с по-голяма точност на закономерностите на 
динамиката на пожара. нека се има предвид, че провежданите на 
терена експерименти са рискови и изискват огромни средства 
за подготовка и провеждане.

много рядко е подобно явление, когато един автор дава 
в явен вид получените основни опитни данни, върху които 
изгражда своите научни тези. макар и малко по обем интересни 
са експериментите, осъществени може би за първи път у нас.

В заключение може да се каже, както е упоменато и в 
предговора към книгата, че независимо от напълно завършеното 
изследване в нея, тя е отворена система за бъдещи разработки 
в областта на горските пожари и по въпросите за опазване на 
горските екосистеми. 
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