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абстракт: Високата продуктивност, качествата на дървесината и добрите 
приспособителни способности на дугласката (Pseudotsuga menziesii (mirb. Franco) 
превръщат естествените и изкуствените насаждения от този дървесен вид в ценен 
биологичен ресурс. създадените горски култури от дугласка в България заемат площ 
от 9078 ha към края на 2015 г. В продължение на десетилетия дугласката се използва 
както за създаване на високопродуктивни изкуствени горски насаждения, така и за 
защита на ерозирани земи. Понастоящем залесяванията в България (вкл. и тези с 
дугласка) са силно ограничени, като тенденциите са отрицателни. настоящата 
статия има за цел да обобщи публикуваната информация относно горскостопанските 
показатели на създадени култури от дугласка в България и да предостави нови данни 
за продуктивността и състоянието на експериментални и производствени култури, 
растящи в контрастни горскорастителни райони и височинни пояси в страната. 
При използването на подходящи месторастения и произходи, съчетани с правилна 
технология за създаване и отглеждане, могат да бъдат постигнати високи резултати 
по отношение на продуктивност, устойчивост и защита на уязвими територии чрез 
залесяване с дугласка.
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ВъВеДение

дугласката (Pseudotsuga menziesii (mirb. Franco) е един от най-
широко използваните неместни дървесни видове в европа и у нас 
при създаването на горски насаждения с изкуствен произход. В 
много европейски държави нейното развъждане е с предимство на 
провежданата горска политика (hermann, lavender, 1999). данни, 
представени от Bastien et al. (2013) показват, че 80% от общата 
площ на създадените горски култури от дугласка са съсредоточени 
в три държави: Франция (в която се намира половината от тази 
площ), германия и обединеното кралство. Ценната дървесина, 
добрите растежни възможности и приспособителните качества на 
дугласката привличат вниманието на научни работници и лесовъди 
от практиката и в редица други европейски държави, като общата 
площ на създадените култури в европа към 2015 г. е 800 000 ha (Forest 
europe, 2015). 



4

обширният ареал на дугласката и високата степен на 
изменчивост на растежа по височина, диаметър и среден прираст, 
налагат извършването на изследвания относно продуктивността 
на вида при различните условия, при които са създадени горски 
култури от него. В България площите с дугласка се срещат в почти 
всички горскорастителни райони. залесяването с този дървесен вид 
придобива по-широки мащаби в края на 60-те. и началото на 70-
те години. към 2015 г. площта на създадените горски култури е 
9078 ha (Иаг, 2015), като по-голямата част от тях все още не са 
преминали цял ротационен цикъл. Интродукцията, продуктивността 
и устойчивостта на вида у нас са изследвани в няколко дисертационни 
труда: Вакарелов (1971), Петкова (1989), Попов (1991), Йонов (1997), 
георгиева (2009) и Ферезлиев (2013). растеж, продуктивност и 
адаптивност са проучвани по северните склонове на стара планина 
от Петкова (1989), а по южните склонове на стара планина от Попов 
(1991). Продуктивността на горски култури от дугласка, създадени 
при по-голяма надморска височина (1400–1600 m), е изследвана в рила 
(кумчев, 1981; Попов, 2009), в северозападни родопи (Ферезлиев, 
2013), в северозападни родопи и рила (Petkova et al., 2015), в родопите 
в района на горна арда (Попов и др., 2005) и в софийско (Вакарелов, 
1971; грозев и др., 1994). данни за успешни и продуктивни насаждения 
от дугласка са публикувани и за някои ниски части от страната, 
като районите на държавни горски стопанства (дгс) Варна и горна 
оряховица, при надморска височина съответно 150 и 400 m (кънев, 
1982; Kalmukov, 2012; стоянова, 2018).

настоящата статия има за цел да обобщи публикуваната 
информация за горскостопанските показатели на създадени 
горски култури от дугласка в България, да предостави нови 
данни за продуктивността и състоянието на експериментални и 
производствени насаждения от този вид, растящи в контрастни 
горскорастителни райони и височинни пояси в страната, и да 
анализира необходимостта и възможностите за използването му в 
горската практика.

ОБеКТи и МеТОДи

обектите на настоящето изследване (горски култури от 
дугласка) се намират на територията на държавни горски стопанства 
смилян, златоград, копривщица, рилски манастир, костенец и 
казанлък, при надморски височини от 600 до 1400 m. допълнително 
са анализирани данни от литературни източници за култури от вида, 
създадени при надморска височина от 150 до 1600 m, в районите на 
Варна, горна оряховица, Велинград и др.
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за сравняване на климатичните условия са използвани 
климатични аналози, основани на климатограми. Приложени са 
методологични подходи на де мартон и на Walter (1972) за определяне 
продължителността на сухи и засушливи периоди. Изготвените 
климатограми са въз основа на данни от климатичните справочници, 
публикувани от Бан (кючукова и др., 1983; колева и Пенева, 1990) и 
данни с висока резолюция за месечните изменения в климата (harris, 
Jones, 2015). Индексът на сухотата на де мартон е изчислен по 
формулата i = 12p/t+10, където p e средна месечна валежна сума, 
t e средна месечна температура. за граница на засушливостта се 
приема i<20. за да се изяснят съществуващите изменения в климата 
са изготвени климатограми за периодите 1901–2014 г., 1931–1970 г. и 
1984–2014 г.

за анализ на разпространението на дугласката в европа, 
България и конкретните горски стопанства, са използвани данни от 
Forest europe (2015), Иаг (2015), da ronch et al. (2016), както и 
информация от горскостопанските планове на стопанствата. 

за определяне на продуктивността и състоянието на културите 
от дугласка са приложени дендробиометрични методи и методът 
на сравнителния анализ. географските култури в района на дгс 
костенец и заложените постоянни опитни площи предоставят 
възможност да се проследи във времето производителността, 
приспособителността и устойчивостта на дървесния вид, в т.ч. 
на 55 произхода дугласка от щатите орегон, Вашингтон, монтана, 
аризона и ново мексико.

за определяне на диаметъра, височината и запаса са използвани 
стандартни таксационни методи. диаметрите са измерени на гръдна 
височина 1,30 m, с точност до 1 cm. Извършено е пълно клупиране 
(измерване на диаметрите на гръдна височина) на всички дървета в 
опитните площи, с диаметър над 4 cm. Височината на дърветата 
е установена с точност до 10 cm. В опитните площи, освен на 
индивидите от дугласка, са измерени параметрите на растежа и на 
установените индивиди от други дървесни и храстови видове: бял 
бор (Pinus sylvestris l.), обикновена ела (Abies аlba mill.), обикновен 
смърч (Picea abies l. Karst.), бреза (Betula alba l.), трепетлика (Populus 
tremula l.), ива (Salix caprea l.), планински ясен (Fraxinus excelsior l.), 
обикновен явор (Acer pseudoplatanus l.), обикновена череша (Prunus 
avium l.), бяла акация (Robinia pseudoacacia l.), обикновен бук (Fagus 
sylvatica l.), обикновен габър (Carpinus betulus l.), дребнолистна липа 
(Tilia cordata mill.) и др.

кубирането на дървостоите е направено по измерителнотабличен 
метод (Илиев и др., 1980). за определяне на бонитета на културите 
от дугласка е използвана таблицата за елови насаждения. Височинните 
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разреди и запасът са определени с разредна и обемна таблица (по 
кръстанов, райков, 2004).

реЗУЛТаТи и ДиСКУСия

от съществено значение за развитието и най-вече 
продуктивността на дървесната растителност са условията на 
месторастене, включващи както физическата среда (почва, релеф, 
изложение, надморска височина), така и климата (температура 
и валежи). По отношение на климатичните условия, наличието и 
продължителността на засушливите периоди през топлата част на 
годината, имат ключова роля. Walter (1972), разграничава два вида 
периоди – сух период и полусух (засушлив) период. Първият се дефинира 
като период в дни или месеци, където кривата отразяваща месечния 
ход на температурата минава над линията показваща месечния ход 
на валежните суми, начертани в съотношение 1:2. Вторият (полусух 
период) се дефинира като период, където кривата отразяваща 
месечния ход на температурата минава над линията показваща 
месечния ход на валежните суми начертани в съотношение 1:3, т.е. 
на 10°c по ординатната ос, за температурата съответно 20 и 30 
mm валежи по ординатната ос за валежите.

на фиг. 1 са представени климатограми, отразяващи 
продължителността на сухите и засушливи периоди за климатични 
станции в северна америка (родина и източник на различни произходи 
от дугласка) и за България. например, културите от дугласка с 
произход „darrington“ показват много добър растеж и устойчивост 
както в почти цяла европа (Kleinschmit, Bastien, 1992), така и у нас 
(Petkova, 2011; Popov, 2014). наличните климатични данни за станция 
darrington (Wa) (месечни валежни суми и средни температури), 
публикувани от schenck през 1939 г., както и данните от по-късен 
тридесетгодишен период (1984–2014 г.) за същата станция показват, 
че няма съществено увеличаване на продължителността на сухия и 
засушлив период при двете измервания (фиг. 1). установява се дори 
липса на сух период през последните години. този резултат не е 
неочакван за станция darrington (Wa), където и минимално нарастване 
на средната температура през по-топлата част от годината води до 
увеличаване на изпарението и оттам на количеството на валежите.

на фиг. 1 са представени и климатограми от нашата страна за 
станции в равнинни и планински райони – Варна (14 m), Велико търново 
(198 m), Ихтиман (636 m) и смолян (866 m). с цел да се визуализират 
графично и сравнят евентуалните промени в климата, са изготвени 
климатограми за периоди с различна продължителност: 113 г. (1901-
2014 г.), 30 г. (1984-2014 г.) и 40 г. (1931-1970 г.). установява се, че 
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фиг. 1. климатограми (1- ход на средни месечни температури, 2 – ход на месечни валежни суми 1:3; 
3 – ход на месечни валежни суми 1:2)

Fig. 1. climate diagrams (1- course of average monthly temperature, 2 – course of monthly sums of precipitations 1:3; 
3 – course of monthly sums of precipitations 1:2)
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фиг. 1. Продължение
Fig. 1. continuation
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разликите в климатичните показатели при трите условно разделени 
времеви интервали не са съществени, като продължителността на 
сухите и засушливи периоди не се променя значително. 

анализът на данните показва определени различия между 
климатичните условия в северна америка и у нас. В повечето случаи 
годишните валежни суми от станции в щатите орегон и Вашингтон 
са по-високи от годишните валежни суми в нашата страна. По-голяма 
част от тези валежи обаче падат извън вегетационния период и 
летните засушавания не са рядкост. такива летни засушавания у нас са 
типични за Черноморието и районите със средиземноморско влияние. 
различията обаче не са съществени и са несъпоставимо по-малки от 
тези, които се наблюдават в рамките на естествения ареал на вида, 
анализиран от little (1971). В северна америка естественият ареал 
на дугласката се простира на 4500 km в посока север – юг и на 2500 km 
в посока запад – изток. ареалът има формата на обърната латинска 
буква V. крайбрежната форма на дугласката е разпространена във 
височинен диапазон от морското равнище до 1500 m (понякога се 
среща и на по-голяма надморска височина), а континенталната 
форма – в диапазон от 500 до 3200 m в мексико (Konnert, 2018). този 
обширен ареал е свързан със значително вариране на растежните и 
качествените показатели на вида, както и на способността му за 
приспособяване към условията на средата и климата. съществуват 
редица климатични аналози и модели, правещи взаимовръзка между 
условията на климата и растежните показатели на вида в америка 
и в европа от началото на миналия век до днес (schenck, 1939; isaac-
renton et al., 2014; chakraborty et al., 2015, 2016; Boiffin et al., 2016). 
Понастоящем, според повечето модели, Югоизточна европа се 
смята за неподходящ регион за създаване на изкуствени насаждения 
от дугласка. тези резултати от моделирането се дължат вероятно 
на ограничения брой извършени експерименти в Югоизточна европа, 
в сравнение със западна и Централна европа (Франция, германия, 
обединеното кралство, Белгия, Холандия и други) и са неприемливи, 
като се има предвид натрупаният успешен опит в залесяванията с 
дугласка в България например. 

наблюдаваните минимални различия по отношение количеството 
на валежите и температурите не могат да окажат особено влияние 
върху развитието на създадените култури от дугласка с къс ротационен 
цикъл (35-40 г.), тъй като приспособителният капацитет и нормата 
на реакция на вида са по-големи. da ronch et al. (2016) и Konnert et 
al. (2018) показват, че местата, в които са създадени географски 
култури и в които се развъжда дугласката в европа, са само част от 
потенциално възможните месторастения за този вид. това означава, 
че дори климатичните аналози да не са пълни (т.е. показват различия 
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в климата на изследваните райони и на районите от ареала на 
естествено разпространение на вида) дугласката може успешно да 
се залесява без съществени рискове за оцеляването на културите, 
свързани с климата. екстремните температурни явления като късни 
пролетни и ранни есенни слани и мразове, абсолютните минимални 
и максимални температури, измерени в метеорологични станции, 
разположени в съседство на създадени насаждения от дугласка, не са 
се оказали фатална и непреодолима пречка за успешното развитие на 
високопродуктивни насаждения от този вид.

По-важните характеристики на заложените пробни площи 
в изследвани култури от дугласка у нас, като местоположение 
(географска ширина и дължина), надморска височина, изложение, наклон, 
почвен тип, тип месторастене и основна скала, са представени в 
таблица 1. Преобладават сенчестите изложения (И, с, сИ, сз) и 
стръмни (21-30 градуса) до много стръмни (над 30 градуса) наклони. 
като изключение, една от най-успешните географски култури е с 
югоизточно изложение. Почвите са предимно кафява-тъмна (luvisols, 
haplic, lvh) и кафява-преходна (luvisols, albic, lva), но също така сива 
горска (luvisols, lv), канелена излужена (chromic, lvx) и чернозем 
(chernosems, ch). основните скали са различни: гранит, риолит, 
гнайси, гранитогнайс, шисти, амфиболит, мергел и дори мрамор. 
Преобладаващата част от насажденията растат върху средно 
богати до богати, свежи до влажни месторастения.

Измерените и изчислени растежни показатели: брой дървета 
на 1 ha, възраст, склопеност, среден диаметър, средна височина, 
бонитет, кръгова площ, запас на 1 ha и среден обемен прираст, са 
представени в таблица 2. Възрастта на анализираните култури е 
от 20 до 82 г., а склопеността им е в границите от 0,6 до 1,0. с 
най-голям среден диаметър (46,2 cm) се характеризира 80-годишна 
култура от дугласка в местността „димовец“ (дгс казанлък), а 
с най-малък (15,6 cm) 21-годишна култура от дугласка в землището 
на с. николаево (дгс горна оряховица). средната височина е най-
голяма в 82-годишна култура в района на дгс рилски манастир (38 
m) и най-малка (12,1 m) в землището на с. николаево (дгс горна 
оряховица). средният обемен прираст на петнадесетте най-добри 
произхода в 20-годишни опитни култури в дгс костенец (800 m) 
варира от 13,0 m 3ha-1 до 17,9 m 3ha-1 за година, а на обследваните 
култури в района на дгс смилян от 11,0 m 3ha-1 до 17,0 m 3ha-1 за 
година. Посочените стойности за прираста за културите в района 
на дгс смилян са изчислени без отчитане на добитата дървесина 
от отгледни сечи, което означава, че средният им годишен прираст 
е по-висок. състоянието на културите във всички обследвани райони 
е добро.
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Таблица 1. местоположение и характеристика на опитните площи
Table1. location and characteristics of sample plots

ПОП, PSP 
Публикувана или 
предоставена 
информация

Published or provided 
information

Географска 
дължина 
Longitude

Географска 
ширина 
Latitude

надморска 
височина 
Altitude 
(m)

изложение 
Aspect

наклон 
Slope 

(degrees)

Почвен тип Soil 
type

Основна 
скала Main 

rock

Месторастене 
Site type

казанлък, Шипка, 
Kazanlak, shipka
(Попов, 1991)

25,3301 42,7252 760 ЮИ, se 35 кафява горска, 
cambisols шисти, slate т-ii-1,с2 (71)

костенец, Kostenets 
4 newhalem (Попов и 

ефремов, 2010)
23,7800 42,2754 842 с, n 10 кафява преходна, 

transient cambisols
гранит, 
granite т-ii-1,с2 (71)

рилски манастир, 
rila monastery 
(Попов, 2009)

23,2775 42,1103 1400 сИ, ne 31 кафява преходна, 
transient cambisols

гнайси, 
gneisses 76 т-ii-2, с2,3

копривщица, 
Koprivshtitsa (Попов, 

2006)
24,8233 43,4362 1000 сИ, ne 26 кафява тъмна, 

humic cambisols

гранито 
гнайс granite 

gneiss
35 м-ii-2,сd2,3

смилян 1, smilyan 1 
(Попов и др., 2005) 24,7253 41,5194 950 ИсИ, ene 30 кафява тъмна, 

humic cambisols
мрамор, 
marble Ю-ii-1,d2 (104)

смилян 2, smilyan 2 
(Попов и др., 2005) 24,8234 41,4369 1150 ссИ, nne 30 кафява преходна, 

transient cambisols шисти, slate Ю-ii-1,с2 (107)

смилян 3, smilyan 3 
(Попов и др., 2005) 24,5886 41,4693 1200 сИ, ne 27 кафява тъмна, 

humic cambisols шисти, slate Ю-ii-1,d2 (104)

златоград 1,
Zlatograd 1 (Попов и 

др., 2005)
25,0826 41,3605 600 И, e 23

канелена излужена, 
chromic leached 

cambisols

амфиболит, 
amphibolite Ю-ii-3,с2,1 (102)
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смилян 4, smilyan 4 
(Хинков и др., 2016) 24,8167 41,4122 1040 сз, nW 25 кафява тъмна, 

humic cambisols
риолит, 
rhyolite Ю-ii-1,d2,3 (105)

смилян 5, smilyan 5 
(Хинков и др., 2016) 24,8261 41,4355 1150 сИ, ne 36 кафява преходна, 

transient cambisols
гнайси, 
gneisses Ю-ii-1,с2,3 (108)

смилян 6, smilyan 6 
(Хинков и др., 2016) 24,8487 41,4131 940 с, n 32 кафява тъмна, 

humic cambisols
гнайси, 
gneisses Ю-ii-1,d2,3 (105)

рилски манастир, 
rila monastery 
(кумчев, 1981)

1400 з, W 34 кафява горска, 
cambisols

гнайси, 
gneisses 76 т-ii-2, с2,3

горна оряховица, 
Паисий, gorna 

oryahovitsa, Paisiy 
(Kalmukov, 2012)

25,8240 43,2966 289

горна оряховица, 
николаево, gorna 

oryahovitsa, nikolaevo 
(стоянова, 2018)

25,9739 43,2818 350 с, n 6 чернозем, 
chernozems мергел, marl м-ii-1,d2 (12)

Варна, Харамийски 
дол, Varna, 

haramiyski dol 
(кънев, 1982)

27,8067 43,1347 150 с, n сива, luvisols с2

Юндола, yundola 
(Petkova et al., 2015) 23,8333 42,0708 1600 Ю, s 10 кафява горска, 

cambisols с2

Велинград, Чепино 
Velingrad, chepino 
(Ферезлиев, 2013)

24,0012 41,9352 1350 сИ, ne 23 т-ii-2,d2 (73)

Таблица 1. Продължение
 Table1. 1. continuation
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Таблица 2. растежни показатели на изследваните култури
Table 2. growth characteristics of investigated douglas-fir plantations 

ПОП, Публикувана 
или предоставена 

информация
PsP, Published or pro-

vided information

Брой 
дървета 
на хектар 
number of 
trees per 
hectare

Възраст 
(години) 

age 
(years)

Склопеност 
canopy 
closure

Среден 
диаметър 
average di-
ameter (cm)

Средна 
височина 
average 

height (m)

Кръгова 
площ Basal 

area
(m2 ha-1)

Запас на 
хектар 

growing stock 
(m3 ha-1)

Среден 
обемен 
прираст 

mean volume 
increment 
(m3 ha-1)

Казанлък, Шипка, 
Kazanlak shipka (Попов, 

1991)
455 80 1,0 46,2 33,0 67,04 987,63 12,30

Костенец, Kostenets 
4 newhalem (Попов и 

ефремов, 2010)
938 20 1,0 18,2 15,7 24,40 353,70 17,70

рилски манастир, rila 
monastery (Попов, 2009) 497 82 0,7 43,0 38,0 72,79 1081,80 13,20

Копривщица, 
Koprivshtitsa(Попов, 

2006)
405 71 0,9 51,0 33,0 82,80 1232,70 17,40

Смилян 1, smilyan 1 
(Попов и др., 2005) 700 41 0,7 29,6 28,5 48,20 636,20 15,50

Смилян 2, smilyan 2 
(Попов и др., 2005) 922 35 0,9 26,1 20,6 53,00 543,60 15,50

Смилян 3, smilyan 3 
(Попов и др. 2005) 480 37 0,6 29,6 27,2 33,10 441,20 11,90

Златоград 1, Zlatograd 
1 (Попов и др., 2005) 880 35 9,0 24,6 25,6 41,80 512,30 14,60
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Таблица 2. Продължение
 Table1. 2. continuation

Смилян 4, smilyan 4 
(Хинков и др., 2016) 495 40 0,6 31,0 35,0 52,90 734,00 18,35

Смилян 5, smilyan 5 
(Хинков и др., 2016) 430 40 0,8 32,0 32,0 36,60 507,00 12,68

Смилян 6, smilyan 6 
(Хинков и др., 2016) 405 40 0,9 33,0 34,0 38,5 522,00 13,05

рилски манастир, rila 
monastery (Кумчев, 

1981)
60 31,0 32,0 46,38 602,00 10,00

Горна Оряховица, 
Паисий, gorna oryaho-

vitsa, Paisiy  
(Kalmukov, 2012)

20 18,3 12,1 20,00

Горна Оряховица, 
николаево, gorna 

oryahovitsa, nikolaevo 
(Стоянова, 2018)

2046 40 1,0 20,0 26,0 430,00 10,80

Варна, Харамийски дол 
Varna haramiyski dol 

(Кънев, 1982)
40 0,9 26,0 20,0 446,00 11,20

Юндола, yuondola (Pet-
kova et al., 2015) 540 55 1,0 28,0 32,4 42,20 587,10 10,70

Велинград, Чепино, 
Velingrad, chepino 
(ферезлиев, 2013)

46 33,2 34,8
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сравнението на наличните данни за стойностите на средна 
височина, среден диаметър, кръгова площ, запас на 1 ha и среден 
обемен прираст показва, че културите от дугласка в преобладаващата 
част от случаите се характеризират с по-високи стойности на тези 
показатели от насажденията с местни дървесни видове. сравненията 
са извършвани, като са използвани растежните таблици за местни 
дървесни видове и установените или публикувани стойности за 
култури от дугласка. на фиг. 2 е представено изменението с 
възрастта на средния обемен прираст за видовете бял бор, черен бор, 
обикновен смърч, обикновена ела, обикновен бук и зимен дъб. като 
отделни стойности на фигурата са дадени установеният среден 
обемен прираст в заложените пробни площи, а също и изчисленият 
среден обемен прираст от публикуваните данни от автори, които 
са посочили запаса към определена възраст. Видно от фигурата е, че 
стойностите за среден обемен прираст на дугласката са по-високи 
от тези на останалите дървесни видове, включително и от тези на 
обикновен смърч.

много добри растежни показатели и добро общо състояние на 
създадени в България производствени и географски култури от дугласка 

Прибл. позиция на 
фиг.2

стойности на тези показатели от насажденията с местни дървесни видове. Сравненията 

са извършвани, като са използвани растежните таблици за местни дървесни видове и 

установените или публикувани стойности за култури от дугласка. На фигура 2 е

представено изменението с възрастта на средния обемен прираст за видовете бял бор, 

черен бор, обикновен смърч, обикновена ела, обикновен бук и зимен дъб. Като отделни 

стойности на фигурата са дадени установеният среден обемен прираст в заложените 

пробни площи, а също и изчисленият среден обемен прираст от публикуваните данни 

от автори, които са посочили запаса към определена възраст. Видно от фигурата е, че 

стойностите за среден обемен прираст на дугласката са по високи от тези на 

останалите дървесни видове, включително и от тези на обикновен смърч.

 

Много добри растежни показатели и добро общо състояние на създадени в 

България производствени и географски култури от дугласка установяват следните 

автори: Сираков (1948, 1952, 1956), Кумчев (1981), Кънев (1982), Йонов (1997), Попов 

(2003), Попов и Ефремов (2010), Popov (2010), Petkova (2011), Kalmukov 2012), 
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обикновена ела, обикновен бук, зимен дъб и дугласка

Mean volume increment for Scots pine, Austrian pine, Norway spruce, fir,
European beech, oak and Douglas fi

фиг. 2. среден обемен прираст за бял бор, черен бор, обикновен смърч, обикновена 
ела, обикновен бук, зимен дъб и дугласка

Fig. 2. mean volume increment for scots pine, austrian pine, norway spruce, silver fir, 
european beech, sessile oak and douglas fir
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установяват следните автори: сираков (1948, 1952, 1956), кумчев 
(1981), кънев (1982), Йонов (1997), Попов (2003), Попов, ефремов 
(2010), Popov (2010), Petkova (2011), Kalmukov (2012), Petkova et al. (2014), 
стоянова (2018) и др. Публикувани резултати от донов и др. (1991) 
показват, че при две експертни оценки за съхненето на иглолистните 
култури в България, не е установен по-висок процент на съхнене на 
културите от дугласка, в сравнение с местните иглолистни видове 
бял бор и черен бор. дугласката не е масово засегната и от процесите 
на съхнене на иглолистните култури в страната започнали около 
2010 г., които не са стихнали към настоящия момент и засягат в 
по-голяма степен култури от бял бор и в по-малка степен културите 
от черен бор. 

конкретни примери за високата продуктивност на дугласката у 
нас, предимно в планински райони, могат да се открият в публикациите 
на Петкова (1987), Попов (2009), Ферезлиев (2013), Petkova et al. (2015) 
и др. При изследване на млади насаждения от дугласка в Централна 
стара планина е установен по-добър растеж на вида на сенчести, 
отколкото на припечни изложения, върху дълбока и свежа горска 
почва и надморска височина от 700-800 до 1000-1200 m (Петкова, 
1987). В западна рила (дгс рилски манастир) е установена средна 
височина 38 m, среден диаметър 43 cm и среден обемен прираст 14,2 
m 3ha-1 в 82-годишна култура от дугласка, растяща при надморска 
височина 1400 m (Попов, 2009). Високи стойности на тези показатели 
(средна височина 32,4 m, среден диаметър 28 cm и среден годишен 
прираст 10,7 m 3ha-1) са измерени и в Източна рила (уогс Юндола) 
в 50-годишна култура от дугласка при надморска височина 1600 m 
(Petkova et al., 2015). В северозападните родопи (дгс алабак, длс 
Чепино и дгс ракитово) при изследвания на строежа по височина в 12 
експериментални площи, разположени при надморска височина от 1100 
до 1450 m, са установени среден диаметър 33 cm и средна височина 
34,8 m в една 46-годишна култура от дугласка (Ферезлиев, 2013). 

макар и поставяно под съмнение на местна основа, цялостното 
положително значение на създадените горски култури в България 
през изминалите десетилетия е все по-видно. горскостопанският 
отрасъл продължава да ползва дървесния ресурс на тези изкуствени 
насаждения, същевременно те доставят и все по-важни екологични 
услуги на обществото, като изпълняват също и противоерозионна, 
и други полезни цели, поставени при създаването им. Въпреки това, 
динамиката на ежегодно залесяваните площи в България от 1960 
г. досега (фиг. 3) показва категорична тенденция на намаляване в 
пъти на този показател на горскостопанската дейност. Площта 
на създадените горски култури като процент от залесената обща 
площ в страната също е с тенденция на намаляване поради различни 



17

причини. например, протичащите процеси на замяна с широколистни 
на изкуствено внесените иглолистни видове в смесените насаждения, 
резултат на реконструкции; нарастването на залесената площ 
поради самовъзобновяване на изоставени земеделски земи; успешното 
естествено възобновяване на горите при провеждане на възобновителни 
сечи в условия на намален антропогенен натиск (свързан най-вече с 
липса на паша); съхненето на иглолистните култури през последните 
няколко години и др. горските култури заемат една пета от горските 
територии в страната (Forest europe, 2015), но е очевидно, че все още 
не е намерен баланс по отношение на ежегодно залесяваните площи и 
в частност какъв процент от горската територия в България да се 
стопанисва като изкуствени горски екосистеми.

от публикуваните данни от страна на Изпълнителна агенция 
по горите (Иаг, 2018) може да се направи извод, че годишният добив 
на дървесина от българските гори (над 8 млн. m3) все още не достига 
изчисления годишен прираст (около 14 млн. m3). добивът на дървесина 
в страната обаче е с тенденция за нарастване, докато създаването 
и използването на горските култури като източник на дървесина 
имат обратна тенденция към намаляване. В настоящия момент 
не е възможно да се изготви обоснована прогноза относно това, 
дали е възможно и кога ще се достигне изравняване на годишното 
ползване на дървесина от българските гори с техния прираст. 
но, същевременно, все по-ясно е, че нарастващото потребление 
на дървесина в световен мащаб, включително и у нас, не може да 
бъде задоволявано единствено от дърводобив в естествени гори. 

фиг. 3. залесявания в България за периода 1960-2017 
Fig. 3. afforestations in Bulgaria for the period 1960-2017

на замяна с широколистни на изкуствено внесените иглолистни видове в смесените 
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самовъзобновяване на изоставени земеделски земи; успешното естествено 

възобновяване на горите при провеждане на възобновителни сечи в условия на 

намален антропогенен натиск (свързан най вече с липса на паша) съхненето на 

иглолистните култури през последните няколко години и др. Горските култури заемат 

една пета от горските територии в страната Forest Europe, 2015), но е очевидно, че все 

още не е намерен баланс по отношение на ежегодно залесяваните площи и в частност

какъв процент от горската територия в България да се стопанисва като изкуствени 

горски екосистеми.

От публикуваните данни от страна на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ, 

2018) може да се направи извод, че годишният добив на дървесина от българските гори 

над млн. ) все още не достига изчисления годишен прираст (около 14 млн. ).

Добивът на дървесина в страната обаче е с тенденция за нарастване, докато 

създаването и използването на горските култури като източник на дървесина имат

обратна тенденция към намаляване. В настоящия момент не е възможно да се изготви 

Фигура 3. Залесявания в България за периода 1960 2017                                                                   
3. Afforestation in Bulgaria for the period 1960 2017
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създаването на горски култури е основна алтернатива, на която 
горскостопанският отрасъл в България разчита във все по-малка 
степен, въпреки натрупания огромен опит в залесяването както с 
местни, така и с неместни дървесни видове. 

Именно създаването на изкуствени насаждения от дървесни 
видове с широка екологична амплитуда и възможности за 
приспосбяване е една от насоките за успешно и съвременно 
стопанисване на горите в условията на настъпващи промени в 
климата. дугласката, като вид с доказани възможности за растеж 
при повишена средна годишна температура и променящи се условия 
по отношение на почвената влажност, е особено подходяща. При 
конкретните преценки по места у нас не е необходимо да се отдава 
прекалено голямо внимание на климатичния фактор, на сухите и 
засушливи периоди през летните месеци. Приспособителният 
капацитет на дугласката покрива в голяма степен вариациите на 
климата в нашата страна. специално внимание следва да се обърне 
на типа месторастене, почвения тип, наклона, особеностите на 
релефа и възможностите за влагозапасяване извън вегетационния 
период. следва да се има предвид, че дугласката няма инвазивния 
потенциал на видове като айланта (Ailanthus altissima (mill.) swingle), 
аморфата (Amorpha fruticosa l.) и други. естествено възобновяване 
от дугласка може да се наблюдава в различни райони на България, но 
контролът върху нейното разпространение е значително по-лесен.

Въпреки сравнително подходящите природни условия у нас, 
създаването на горски култури от дугласка е силно ограничено, поради 
това, че тя е неместен вид, който не е допустим за залесяване в 
защитените територии и в зоните от мрежата натура 2000, която 
заема над 57% от горската площ в страната (нсргсрБ 2013-2020). 
разширяващото се сертифициране на управлението на горите по 
схемите за горска сертификация (напр. по национален Fsc стандарт 
на България – Fsc-std-Bgr-01-2016 V-1) също поставя известни 
ограничения при залесяването с неместни видове. така изборът на 
екологично подходящи и законово допустими за залесяване с дугласка 
площи в България се стеснява непрекъснато. По този начин се 
ограничават и възможностите за увеличаване на добива на дървесина 
чрез създаване на горски култури за интензивно производство на 
дървесина. Именно създаването на „култури от зелена дугласка за 
ускорено производство на дървесина и биомаса“ може да се възприеме 
като ефективен „технологичен модул“ в горскостопанския сектор, 
който е и практически изпитан за условията на България. Прилагането 
на подобни модули ще доведе до производство на необходимото 
количество дървесина от по-малка площ, до улавяне на по-големи 
количества въглероден диоксид и подобряване на екосистемните 
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услуги, предоставяни от горските територии, като в дългосрочен 
план може да се очаква и реално намаляване на натиска върху 
естествените гори.

анализът на публикуваните резултати и събраните данни за 
създаването на горски култури от дугласка недвусмислено доказва 
реално съществуваща възможност за производство на дървесина с 
разнообразно приложение в кратки срокове, но върху все по-ограничена 
във времето и пространството площ.

ЗаКЛЮЧение

като се има предвид доброто общо състояние на изследваните 
култури от дугласка в различни райони на България (дори в такива 
с контрастни екологични условия), както и тяхната висока 
продуктивност (често превишаваща тази на местните дървесни 
видове), може да се препоръча увеличаване дела на залесителната 
дейност с дугласка. При използването на подходящи месторастения 
и произходи, съчетани с правилно избрана технология за създаване 
и отглеждане, могат да бъдат постигнати високи резултати по 
отношение на продуктивност, устойчивост и осигуряване на 
естествена защита на уязвими природни територии. освен като 
мощен инструмент за производство на дървесина, респективно 
средство за бързо натрупване на въглерод и възобновим енергиен 
източник, горските култури от дугласка могат успешно да спомагат 
за подобряване качеството на ландшафта и нивото на екосистемните 
услуги, предоставяни от горските територии.  
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PRODUCTIVITY OF DOUGLAS FIR PLANTATIONS IN BULGARIA 
AND NECESSITY FOR ITS UTILISATION

E. Popov, G. Hinkov, I. Velichkov, P. Stefanova
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences 

(SUMMARY)

high productivity, timber qualities and good adaptive potential of douglas 
fir (Pseudotsuga menziesii (mirb. Franco) contribute the natural forests and 
the plantations of this tree species to be considered as a valuable biological 
resource. By the end of 2015 forest territories planted with douglas fir in 
Bulgaria occupy an area of 9078 ha. For decades, douglas fir has been used 
both for establishment of highly productive forest plantations and for protection 
of eroded lands. currently, creation of new forest plantations in Bulgaria (incl. 
ones with douglas fir) is strongly limited and the tendency is negative. the 
aim of this study is to summarize published information related with forestry 
indicators of existing douglas fir plantations in Bulgaria and to present new data 
on the productivity and the state of experimental and productive plantations, 
growing in contrasting forest regions and altitudinal belts. the objects of research 
are located within the territories of state Forestry enterprises (sFe) smilyan, 
Zlatograd, Koprivshtitsa, rila monastery, Kostenets, gorna oryahovitsa and 
Kazanlak, at an altitude from 350 to 1400 m a.s.l. climate analogues based on 
climatograms are used to compare climatic conditions. the state and forestry 
indicators of douglas fir plantations are evaluated by the use of different methods 
including field measurements in sample plots, dendrobiometry and comparative 
analysis. the mean values for height, diameter at breast height, basal area, 
growing stock volume per ha, mean volume increment, canopy closure, etc. 
are measured or calculated. e.g., the mean annual volume increment of the 
fifteen best provenances in a 20-year old provenance experimental plantation 
growing at 800 m in sFe Kostenets varies from 13.0 m 3ha-1 to 17.9 m 3ha-1 

per year. douglas fir plantations studied in sFe smilyan have similar mean 
annual volume increment (from 11.0 m3ha-1 to 17.0 m 3ha-1) which increases 
if harvested wood in performed thinnings is considered also. taking into 
account the good general state of all studied plantations in contrasting regions 
as well as their high productivity, an increase of the afforestation with douglas 
fir is recommended. By the usage of appropriate habitats and provenances, 
combined with a relevant establishment and breeding technology in afforestation 
with douglas fir, remarkable results can be achieved in terms of productivity, 
sustainability and protection of vulnerable territories. 
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