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Доц. д-р Мария
Брощилова

Зони на уязвимост при съвременен климат. Както се вижда с по-тъмен
цвят, Добруджа и Дунавската равнина са застрашени от засушаване и
опустиняване в близките десетилетия.

Ученици от СОУ “Хр. Ботев” - Балчик участват в проект за възстановя-
ване на дъбовите гори около Оброчище.                        Фото: М. Костова

На 19 септември в спа-
хотел „Реджина Мария“
се проведе семинар, пре-
дназначен да запознае
балчишката обществе-
ност с ролята на полеза-
щитните горски пояси за
селскостопанските доби-
ви, биоразнообразието и
ефективността на земе-
делската дейност. Той бе
част от проекта „Подоб-
ряване на ефективността
и устойчивостта на зеле-
ната система от полеза-
щитни горски пояси в ра-
йона на Община Балчик,
България“

Лектори на семинара
бяха доц. д-р Мария Бро-
щилова и доц. д-р Коста-
дин Брощилов, и двама-
та лесовъди и преподава-
тели в Бургаския универ-
ситет „Асен Златаров“.
Публиката бе малоброй-
на, предимно представе-
на от специалисти по ле-
совъдната и екологична
дейност, както и учени-
ци от горен курс на СОУ
„Христо Ботев“ – Балчик.

Доц. д-р Брощилов за-
позна присъстващите със
същността на проекта.
Дейностите по него вклю-
чват възстановяване на
полезащитни горски ма-
сиви в землищата на се-
лата Сенокос, Карвуна и
Соколово.  Инициатори
на проекта са служители
от ДЛС Балчик, арендато-
ри и собственици на зе-
меделски земи в района.
Основните причини за
неговото осъществяване
са малката лесистост /
малка концентрация на
дървета/, силните ветрове,
както и проблемното мя-
сто по отношение състо-
янието на защитните гор-
ски пояси.  В незащите-
ните площи вятърът е с
около 20-40, а в отделни
случаи – до 70% по-силен
в сравнение със защите-
ните. С разработването на
проекта се допринася за
по-устойчиво развитие
на селските райони като
резултат от повишаване
на добивите от прилежа-
щите земеделски култури.
Повишаването на инфор-
мираността и знанията на
местната общност относ-
но глобалните екологич-
ните проблеми цели про-
вокиране на заинтересо-
ваност и съпричасност в
опазването на зелените

системи.
Интересен, но същев-

ременно обезпокоите-
лен е фактът, че Добру-
джа е най-силно застра-
шеният район на Бълга-
рия от последиците, кои-
то настъпват в резултат от
очакваните промени в
климата – засушаване и
опустиняване. Алтерна-
тива за намаляване влия-
нието на тези последици,
освен възстановяване на
системата от защитни
горски пояси и увелича-
ване на лесистостта в ра-
йона, няма. Тази систе-
ма е сигурна превенция
срещу промените в изме-
нението на климата.

Последва дългата, но
интересна и с висока
научна стойност пре-
зентация на доц. д-р
Брощилов, свързана
със значението, състоя-
нието и бъдещето на по-
лезащитните горски
площи.  Той сподели ин-
тересни факти относно
възникването на лесни-
чейството преди повече
от 2 века в Русия. Далеч
по-късно идеята за „го-
ра в степта“ се пренася
и в нашата страна. Пър-
вите полезащитни поя-
си от съвременeн тип са
създадени край с. Кар-
вуна през 1936-1939 г. от
института в Букурещ.

С цел изследвания вър-
ху растежа, развитието на
тези пояси, през 1950 г. в
Карвуна е открито Опит-
но поле по агролесоме-
лиорации. Открива се

специалност „Агролесо-
мелиорации“ във ВЛТИ.

С Постановление №
236/08.03.1951 г. за «Раз-
витие на селското сто-
панство, водоснабдява-
нето и електрификаци-
ята на Добруджа» се
постановява на терито-
рията на Добруджа да се
създадат 9 противоеро-
зионни горски пояса за
борба с водната ерозия
в суходолията и цялост-
на мрежа от полезащи-
тни горски пояси за на-
маляване на вредното
въздействие на преоб-
ладаващите ветрове и
увеличаване добивите
от защитените земедел-

ски земи”. Следвайки
хронологичния път на
развитие на т.нар. „поя-
си“, доц. д-р Брощилов
заключи, че мрежата е
категорично нарушена.

Интересно и полезно,
най-вече за учениците,
бе запознаването с начи-
на на реализиране, видо-
вете и характеристиките
на полезащитните горс-
ки площи. Най-подходя-
щи (проверени в доста-
тъчна степен) дървесни
видове за реализация на
„поясите“ са цер, гледи-
чия, планински (обикно-
вен) ясен. Подходящи за
главни видове, но непро-
верени достатъчно: дъ-
бове - обикновен (летен),
благун и червен.За спъ-
тници, осигуряващи
бърз ефект: бяла акация,
дребнолистен бряст,
американски ясен, пол-
ски ясен – местна фор-
ма, а във второстепен-
ните пояси: липи, полс-
ки клен, мекиш, мъжд-
рян, полски ясен, мири-
злива върба и др. Подхо-
дящи горскоплодни ви-
дове: обикновен орех,
конски кестен, киселица,
дива круша, джанка, бя-
ла черница;

Храсти: смрадлика,
обикновен дрян, кучи
дрян, обикновена леска,
черен бъз, смрадлика (за
второстепенните). Като
категорично неподходя-
щи  дървесни видове бяха
определени пенсилванс-
кият ясен и тополата.

Но както и доц. д-р

Брощилов заяви, прое-
ктът не свършва само с
изграждане на полеза-
щитния масив. Следва
отговорна и съвестна

работа по устойчивото
развитие, поддръжката
и опазването на горите.

След първите 2 пре-
зентации, участниците
и гостите на семинара
се оттеглиха на кафе-па-
уза. За финал бе посре-
щната с интерес презен-
тацията на доц. д-р Бро-
щилова, засягаща може
би най-актуалния въп-
рос на нашето съвре-
мие, а именно – клима-
тичните промени.  Ос-
новния паралел, който
тя направи, бе между
оптимистичните и песи-
мистичните виждания
относно екологичните
проблеми и намиране-
то на обективна прогно-
за, спрямо която да се
започне навременна
превенция и адаптация.

Мълчание цареше по
време на паузата, пред-
назначена на въпроси и
отговори. Това се дълже-
ше на факта, че темата
за реализирането и под-
дръжката на полезащит-
ните горски площи бе из-
черпана напълно, мак-
симално достъпни и съ-
образени с гостите бяха
и трите презентации.

Нека следващият път,
когато преминаваме
със своите автомобили
край китните поля и по-
яси на Добруджа, да се
замислим, че зад тази
красота стоят не само
природните дадености,
а и всеотдайната дей-
ност на лесовъди и еко-
лози, жертвали голяма

част от съзнателния си
живот в името на това
да съхранят красивото и
за бъдещите поколения.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Балчишки ученици садят гора

Ñëåä áóðÿòà â êðàÿ
íà ñåïòåìâðè

Силните дъждове и вя-
тър през последните 2
дни на септември в ра-
йона на гр. Балчик не са
нанесли сериозни пора-
жения на територията
на Университетска бота-
ническа градина. Това
заключиха специалис-
тите на УБГ-Балчик след
оглед на терена. Единст-
вения по-сериозен про-
блем, който градинари-
те и служителите на
УБГ-Балчик се наложи
да преодолеят, беше
премахването на средно
голям пречупен  клон от
Sofora japonica. Клонът
със зелена маса, което

го прави много тежък
беше надвиснал над
стръмния скат на Водо-
пада. След предприема-
не на  необходимите
обезопасителни мерки
частта от растението бе-
ше разтрупена и изнесе-
на от терена. При пада-
нето си клонът е засег-
нал въздушен слабото-
ков кабел, който лесно
би могъл да се възста-
нови и е окривил час т
от предпазен парапет по
ската. Във района на
градина „Разсадника”
по всяка вероятност от
преовлажняване на на-
ранена част на изолаци-

ята беше прекъснат по-
дземен кабел, който ве-
че е възстановен.

На много места в гра-
дината има начупени
дребни клонки, които
служителите почистват.
Силният вятър помете и
конструкцията на изло-
жбата „Балчик – тихото
пристанище”. След не-
обходимите дребни ре-
монти по конструкция-
та през зимния сезон из-
ложбата по всяка веро-
ятност ще бъде подре-
дена на закрито.

Ина МАНЧЕВА –
 Директор на УБГ-

Балчик

Ина Манчева - Директор на УБГ-Балчик и д-р Красимир Косев - Директор
на ботаническите градини в България по време на тържеството, по случай
120 години от рождението на Даки Йорданов - основател на УБГ-Балчик.




