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100 ГОДини ОТ рОжДениеТО  
на ПрОф. ЗДраВеЦ иВанОВ наУМОВ 

Проф. здравец Иванов наумов е роден 
на 04.08.1919 г. в дедеагач, днешна гърция. 
През 1944 г. завършва „лесовъдство“ в 
агрономо-лесовъдния факултет на софийския 
университет. от 1944 до 1949 г. работи в 
системата на горите. През 1950 г. постъпва 
като асистент в Института за гората, а през 
1951 г. е преназначен за научен сътрудник по 

горско почвознание. Хабилитиран за ст.н.с. ii ст. (доцент) през 1953 
г., а след спечелен конкурс е повишен в научната длъжност ст.н.с. i 
ст. (професор) през 1967 г. През 1960 г. защитава дисертация на тема: 
„режим на почвената влага с оглед на залесителните мероприятия“ 
и е удостоен с научната степен „кандидат на селскостопанските 
науки“ (доктор).

В продължение на 20 години, от 1950 до 1970 г., ръководи 
първоначално секция „горско почвознание, залесяване и борба с 
ерозията“, а по-късно преименувана на секция „горско почвознание 
и борба с ерозията“, а в периода от 1982 до 1989 г. ръководи и 
опитната база по буковите гори в етрополе. 

Безспорни са неговите теоретични и приложни приноси в 
следните научни области и научно познание: морфологията на горските 
почви; хидрология на почвата; динамика на почвообразувателни 
процеси в различни почвени типове; хумусообразуване; горска 
типология и типове месторастения; картиране на горските почви; 
картиране и характеристика на тополовите месторастения у нас; 
зависимостите между съдържанието на хумус и азот; динамиката 
на почвената киселинност; запаси на основни хранителни елементи и 
възможностите за тяхното усвояване от различните видове горска 
растителност. с голямо теоретично и практическо значение са 
разработките му върху класификациите на типовете месторастения 
и типовете гора, на базата на които е изградена научната основа на 
горското стопанство в България.

резултатите от научноизследователската и приложна дейност 
на проф. здравец наумов са обобщени и публикувани в повече от 
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100 статии, брошури, доклади, инструкции и обзори, свързани с 
проблемите на горското почвознание и лесовъдството. 

за теорията на горското почвознание и добрата горска практика 
особено важни са публикациите на проф. наумов: „Върху някои 
особености на почвообразувателния процес в гората Боровец“ (1953), 
„режим на почвената влага и залесителните мероприятия“ (1958), 
„Върху някои закономерности в разпространението на кафявите 
горски почви в рибаришки район“ (1963), „типове месторастения и 
типове гори в Пирин“ (1963), „типологични проучвания в иглолистните 
гори на Пирин“ (1963), „типове месторастения и типове гори в 
лонгоза“ (1971), „развитие на горското почвознание“ (1989).

автор и съавтор е на 7 монографии: „Буковите гори в България“ 
(1961, в съавторство); „Почвената влага и залесяването“ (1962); 
„типове месторастения и типове гори в Пирин“ (1963, в съавторство); 
„типологична класификация на дъбовите гори в странджа“ (1964, в 
съавторство); „По проблемите на горското стопанство в дъбовите 
гори на нрБ“; „реконструкция на малоценните нискостъблени гори“ 
(1965); „еколого-физиологични особености на главните дървесни 
видове в България“ (1966, в съавторство); „типовете гори в България“ 
(1969, в съавторство).

Проф. здравец наумов е и съавтор на първите учебници по горско 
почвознание за техникумите. Претърпели няколко преиздавания, 
те са търсени и оценявани и сега. В продължение на десетилетия 
проф. здравец наумов оказваше безкористна помощ и консултации 
в областта на горското почвознание и при научните разработки на 
опитната станция за бързорастящи горскодървесни видове в свищов 
и опитната станция по дъбовите гори в Бургас.

Човек с изключителна обща и специална подготовка и богата 
душевност, проф. здравец наумов умееше да обединява около себе 
си младите научни работници, да им предава своите знания и 
практически умения. Високата му ерудиция му позволяваше свободно 
да изразява своето становище не само по научни, но и други проблеми 
на обществото. а веселият му и общителен характер го правеха 
приятен събеседник и приятел.

със своите теоретични изследвания и разработки, и 
практическото им приложение в областта на горското почвознание, 
проф. здравец Иванов наумов се нарежда сред най-известните 
почвоведи, с голям принос за успешното развитие на залесителната 
дейност и горското стопанство не само у нас, но и в други страни. 
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