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забързаният ход на времето ни отдалечава от събития, хора 
и съдби. организираната академична научноизследователска дейност 
по лесозащита в нашата страна започва от края на четиридесетте 
години на ХХ век и е тясно свързана с нейните основатели: доц. 
д-р марин керемидчиев, който трябваше да навърши тази година 
95 години и доц. Пенка Цанова – деветдесет. към тях по-късно 
се присъединява и проф. д-р георги Цанков, чийто 85-годишен 
юбилей отбелязахме през юли. Всички, които работихме заедно с 
тези личности на попрището на лесозащитата в България, си ги 
спомняме не само като наши учители, но и като сърдечни и добри 
колеги, направили много за професионалното израстване на доста 
специалисти и развитието на лесозащитата у нас.

масовата поява на съхнене и повреди на горите от биотични 
и абиотични фактори, както и каламитетното проявление на 
гъботворката (Lymantria dispar l.), налагат започването на системни 
проучвания по лесозащита в Института за гората. През 1949 г., 
като асистент по горска фитопатология е назначена инж. Пенка 
Цанова-Чиновска, а през 1950 г. и първият научен сътрудник по горска 
ентомология – инж. марин керемидчиев. 

доц. Пенка Цанова е родена на 9.08.1925 г. в с. разлив, софийска 
област, средно образование завършва в Ботевград през 1944 г., а 
висше лесовъдско през 1948 г. в агрономо-лесовъдния факултет на 
софийския университет. В Института за гората постъпва като 
асистент през декември 1949 г. следващата година специализира 6 месеца 
в Института за защита на растенията – софия, за усвояване на основни 
методи на изследване по горска фитопатология. от тогава датират 
и тесните й и ползотворни контакти със специалистите от този 
институт и преподавателите от Висшия селскостопански институт. 
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с много старание, упоритост и любов, инж. н. с. П. Цанова организира 
и изгражда първата лаборатория по фитопатология в Института за 
гората. от 1952 до 1969 г. работи като научен сътрудник (ІІІ-І ст.), а от 
1969 г. до пенсионирането (1980 г.) е ст. н. с. ii степен. (доц.). П. Цанова 
осъществява многобройни проучвания у нас на микоризните гъби и 
ролята им в растежа на горските фиданки. съвместно с проф. Бонко 
зашев проучва гъбната флора по стъблото и клоните, в това число 
и на ръждата Melampsora allii-populina Kleb. по тополите у нас.

нуждите на социалната практика налагат задълбочени проучвания 
върху гниенето на бука в странджа, а научните резултати, изводи 
и препоръки са посрещнати и високо оценени от нашето горско 
стопанство. осъществява интересни проучвания върху кафявото 
слизотечение и някои гъби по стъблата на тополите, а също така 
и върху някои моменти от биологията на Melampsora pinitorqua 
rostr. съвместно с Б. зашев и тодор Чернев извършва първото 
задълбочено изследване на кореновото гниене в иглолистните култури. 
методичните постановки и резултатите от тези изследвания по-
късно послужиха като добра основа на първите научни разработки 
на чл.-кор. д.с.н. Боян роснев, доц. д-р янчо найденов, доц. д-р Петър 
Петков и др.

научната дейност на доц. П. Цанова обхваща, за първи път в 
нашата страна, широк кръг въпроси, свързани с определяне видовия състав и 
био-екологията на основните причинители на болести по горскодървесната 
и храстова растителност, а получените резултати са обобщени в над 50 
статии и книги по важни за горскостопанската практика проблеми на 
патологията: болести по тополите. самостоятелно или съвместно с проф. 
Б. зашев и с други автори тя има съществени приноси по изучаването на 
биологията, екологията и повредите от ръждите M. allii-populina и др.; 
устойчивост на някои клонове тополи срещу ръждите, слизотечение 
и др.; лично и под нейно ръководство или с нейно участие подробно са 
проучени болестите по тополите и върбите и дадени първите указания за 
избор на устойчиви клонове и прилагане на мерки за борба. 

П. Цанова има и съществен научен и практически принос по изучаване 
повредите по дървесината, лъжливо ядро и гниене при източния бук; 
повреди по ясена, бряста, дъба и др. в гората лонгоза; повреди от 
ръждата M.. pinitorqua, по бора; микориза и значението й за развитието на 
дъбовите фиданки в добруджа; повреди от кореновата гъба Неtеrоbasidion 
annosum (Fг.) Вгеf – разпространение и биоекологични особености; 
Аrmillaria mellea (Vаhl. еt Fг.) кummer. и повреди от домашни гъби. тя остави 
богато научно наследство и по въпросите, свързани с детската болест по 
иглолистните, болести по ореха и др., което бе доразвито и обогатено 
от дошлите след нея специалисти по горска фитопатология.

П. Цанова, съвместно с Б. роснев, извършва задълбочено 
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проучване на кореновата гъба (Н. annosum) и болестите по ореха у 
нас. трябва определено да се подчертае, че извършените проучвания 
по ентомология и фитопатология са свързани преди всичко с 
потребностите на лесозащитната практика.

През шестдесетте и седемдесетте години се отглеждат 
лесозащитните пояси в добруджа, усилено се развива тополовото и 
ореховото стопанство в страната. успоредно с това, по младите 
тополови, орехови, борови и др. култури се появяват вредители и 
болести, които в много от случаите застрашават успеха на новите 
залесявания. това налага специалистите по горска фитопатология 
Института за гората – Бан, опитните станции и лесозащитните 
станции да насочват усилията си към проучване на видовия състав, 
биологията, екологията и на мерките за борба с най-важните насекомни 
вредители и болести, както в новосъздадените широколистни и 
иглолистни култури, така и в насажденията.

не можем да не отбележим и факта, че доц. инж. П. Цанова-
Чиновска, отрасла и възпитана в семейството на трудови хора, истински 
се радваше на успехите на младите си колеги и безкористно им помагаше. 
с активната й помощ израснаха по-младите от нея чл.-кор. д.с.н. Б. роснев, 
доц. д-р янчо найденов и др. с активното й участие в лесозащитните 
станции бяха подготвени добри специалисти по горска фитопатология.

сред публикациите на П. Цанова със съществени научно-практически 
приноси се очертават: „Принос към изучаване на гъбната флора по 
стъблото и клоните на тополите в България“ (1960); „ръждата Melampsora 
allii-populina K. по тополите у нас“ (1960, в съавторство); „гниене на 
бука в странджа“ (1961); „кореново гниене в иглолистните култури и 
мерки за борба с него“ (1969, в съавторство); „Пънчушката – опасен 
вредител за нашите орехови култури” (1970); „Болести и вредители по 
горските дървета и храсти“ (1975); „Болести по стъблата на тополите“ 
и др. Преобладаващата част от публикациите са в съавторство, което 
позволява проучваните горскостопански проблеми да бъдат анализирани 
и дискутирани от специалисти и от други специалности.

доц. П. Цанова участва с доклади в много национални и международни 
конференции и симпозиуми (Полша, Югославия и др.). тя беше търсена като 
човек и специалист, и дълбоко уважавана от лесовъдската колегия.

През 1981 г. излиза в пенсия. Пенка Цанова е починала през 2000 г.

В областта на горската ентомология не бива да се пропуска и 
името на доц. д-р марин керемидчиев, който се ползваше с неоспорим 
авторитет, както в научните среди, така и в цялата лесовъдска 
колегия.

Инж. марин керемидчиев е роден на 04.12.1920 г. в лом, област 
монтана. средното си образование завършва в родния си град, а 



146

висше – в лесовъдния отдел на селскостопанска академия „георги 
димитров“ – софия през 1950 г. и същата година е избран за научен 
сътрудник в Института за гората, където през 1959 г. е хабилитиран 
за доц. (ст. н. с. ii ст.) по горска ентомология и защита на горите 
от насекомни вредители.

научната степен „кандидат на селскостопанските науки“ 
(доктор) получава през 1967 г. след защита на дисертация на тема 
„Биология, екология, динамика на градациите и мерки за борба срещу 
гъботворката (Lymantria dispar l.) в горите“. научноизследователската 
дейност на марин керемидчиев изцяло е свързана с изучаване на 
насекомните вредители в горите на България и разработване на 
мерки за борба с тях. самостоятелно и в съавторство с проф. 
д. стефанов, д-р В. Вътов и други специалисти, той е един от 
пионерите, разработващи теоретичната основа на биологичната 
борба, която в повечето случаи замени вредните за околната среда 
химични препарати с биопестициди, а относителният й дял, заедно 
с хормоналните продукти е вече 90% от извежданата борба в 
българските гори. По този показател нашата лесозащита е на челно 
място в европа. 

голяма част от изследванията и публикациите на доц. м. 
керемидчиев са свързани с основните вредители в дъбовите 
гори – гъботворка (Lymantria dispar l.), педомерки (geometridae) и 
листоврътки (tortricidae); вредители по тополите – малка тополова 
нощенка; мъхната тополова въшка (Phloeomyzus passerinii sign.), в 
съавторство с доц. янчо найденов, петниста златка, стъкленки и 
др.; вредители по обикновения кестен; по някои иглолистни и други. 
съвместно с други автори доц. керемидчиев изследва повредите 
от големия боров хоботник Hylobius abietis (l.) върху иглолистните 
култури, създадени на ветровалните площи в родопите.

много от публикациите и приносите на доц. керемидчиев са 
свързани с изучаване възможностите за използване на хищници, 
паразитоиди и микроорганизми в биологичната борба с насекомните 
вредители: „Възможности за използване на някои хищни и паразитни 
насекоми (ентомофаги) в биологичната борба с гъботворката 
(Lymantria dispar l.) у нас“ (в съавторство, 1961 г.); „Полиедрия 
на гъботворката в България“ (в съавторство, 1958 г.); „горските 
мравки и перспективите за тяхното използване в биологичната борба 
срещу насекомите в горите“ (в съавторство, 1962 г.); „Използване 
на птиците в биологичната борба срещу вредните насекоми в 
горите“ (в съавторство 1964 г.); „Проучване върху приложението и 
интегрираната борба срещу гъботворката в горите“ (в съавторство, 
1974 г.); „Възможности за използване на яйчния паразит Ooencyrtus 
kuvanae срещу гъботворката“ (в съавторство, 1976). Повече от 80 
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публикации включва общата научна продукция на д-р керемидчиев. 
забележителен научен принос имат издадените в съавторство книги, 
атласи и наръчници: „атлас на горските насекоми“ (1968 г.), „наръчник 
по лесозащита“ (1968 г.), „Болести и вредители по горските дървата 
и храсти“ (1975 г.).

неговата общителност и умението да анализира получените 
резултати го правеха желан партньор и съавтор за съвместна 
работа, и в същото време изключително добре приеман в средата на 
лесовъдската практика. И като завеждащ секция в Иг – Бан, и като 
научен ръководител, рецензент или просто по-голям и знаещ колега, 
той има съществен принос за израстването на чл.-кор. д.с.н. Пламен 
мирчев; доц. д-р динко овчаров, доц. д-р димитър Пенев и др. Под 
негово ръководство дисертации защитиха няколко чуждестранни 
докторанти.

доц. м. керемидчиев участва активно в организиране и 
утвърждаване на лесозащитата в България, в изграждането и 
укрепването на лесозащитните станции като основно звено за бързо 
внедряване на научните постижения в практиката. с негово и на цялата 
секция активна работа бяха изведени и много научноизследователски 
задачи и разработки – съвместно с Чехословакия. секцията и лично 
той бяха добре познати и добре дошли в Института за гората в 
Пушкино, край москва, в станцията по лесозащита в Банска Щявница 
и Института в зволен, в Института за гората в курник – Полша.

По традиция секцията по лесозащита поддържаше и поддържа 
добри контактни и с Шумарския факултет в скопие, Шумарския 
факултет и Институт в Белград и др.

многобройни са участията му за обмяна на опит в конгреси, 
конференции, симпозиуми в чужбина и у нас.

научните му търсения са отразени в повече от 90 научни 
публикации, в т. ч. монографии и учебни помагала, както и участие 
с доклади на много международни форуми в Берлин, Прага, ереван, 
зволен, на световния конгрес по ентомология в москва и др.

наред с научната дейност активно участва в организационния 
живот на Института – 13 г. е оглавявал секцията, бил е член на 
научния съвет при Института за гората, активен член на суБ и 
нтс. 

доц. д-р марин керемидчиев се пенсионира през 1980 г. и е 
починал през 1993 г.


