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ABSTRACT 

Studies were carried out in the 20 year old Douglas-fir provenance trial plantation 
established at an altitude of 800 meters on the northern slopes of Rila Mountain. The diameter at 
breast height and survival of trees were analyzed in the stands of 55 Douglas-fir (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco) provenances. To determine the diameter and the ranking of 
provenances were used biometric methods as well methods of descriptive statistics and 
ANOVA.  Provenances have been characterized with respect to their diameter at age 20, 
capacity for survival of the trees and the ability to form the canopy of the same age. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Продуктивността на насажденията от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

зависи от тяхната реакция при въздействието на различните фактори на месторастене, която 
намира израз в техния растеж по височина и диаметър, запас и др. Използването на 
репродуктивни материали от различни произходи от естествените хабитати на вида в 
Северна Америка е свързано с висока степен на вариране на тези показатели. Това е 
превърнало в необходимост създаването на географски (провиненчни) култури от дугласка, 
където да бъдат извършвани дългосрочни и комплексни изследвания, насочени към селекция 
на най-високопродуктивни, приспособими и устойчиви произходи за използване в 
залесителната практика. 

Дугласката е между най-бързорастящите иглолистни видове и със сигурен пазарен 
пласмент за дървесината. В редица страни култивирането й е приоритет на 
горскостопанската политика. Във Франция дугласката се е превърнала в основен вид за 
залесяване. В Германия тя се култивира още от 19-ти век, като при определени условия е 
достигната обща продуктивност на 90 годишна възраст от 1958 m3/ha и таксационни 
показатели средна височина и диаметър съответно 38,4 m и 55,9 cm (Ruetz, 2003). 
Промишлени и географски култури с дугласка са създадени в почти всички европейски 
страни.  

Основни цели на разработката са: 1) да бъдат определени показатели характеризиращи 
растежа по диаметър; 2) да бъде извършена оценка нa дървостоите по отношение на 
способността им за оцеляване и формиране на склоп. 

 
ОБЕКТ И МЕТОДИ 
Обект на изследването е опитната географска култура, създадена в ДГС Костенец през 

пролетта на 1989 година. Произходите на дугласката представени в културата са доставени 
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от 20 семенни зони от щатите Орегон, Вашингтон, Аризона и Ново Мексико. Точни данни за 
географските координати и надморските височини на произходите са публикувани от Попов 
(1991). Опитната култура е създадена с двегодишни семенищни фиданки с открита коренова 
система. Използвана е квадратна схема на засаждане с разстояние между фиданките 2 метра. 
При избирането на опитния дизайн е взета предвид методиката за провиненчни изследвания 
(Lines, 1967). 

Опитната култура заема площ от около 63 dka. За нейното създаване са използвани от 
две до пет повторения за произходите както следва: две повторения за всички 55 произхода, 
три повторения   за 39 произхода,  четири повторения за 10 произхода и 5 повторения за един 
произход. Всяка отделна парцелка в първите два блока е с размери 16 х 16 метра и с размери 
26 х 26 метра в трети блок. В парцелките с размери 16 х 16 метра са засаждани по 49 бр. 
фиданки, а в парцелките с размери 26 х 26 метра по 144 бр. фиданки. Опитната култура е 
създадена при надморска височина 800 m върху долна част на склон със северно изложение. 
Почвата е кафява преходна, глинесто песъчлива, средно каменлива, рохка, средно дълбока, 
върху гранит, средно богата, свежа. Месторастенето е Т-II-1  С-2 (71) (Лесоустройствен 
проект на ДЛ Костенец).  

Извършено е пълно клупиране (измерване на диаметрите на гръдна височина) на 
всички дървета с диаметър над 4 cm в опитните площи от различните представени 
произходи. В географската култура са клупирани общо 6568 дървета от дугласка. Теренните 
данни са математико-статистически обработени за достигане до обобщени резултати във вид 
удобен за извършване на сравнителен анализ. При определянето на растежните показатели 
на дървостоите са използвани известни формули и рутинни методи на горската таксация. 
Средния диаметър на дугласката общо за цялата площ както и за всеки произход, повторение 
и парцелка е определен като е използван методът за определяне на средния диаметър чрез 

кръговите площи.  , където: ;  обща кръгова площ на дървостоя ,  

 = броя на дърветата. За оценка на диаметрите на дърветата по произходи са използвани и 
методи на дискриптивната статистика и еднофакторен дисперсионен анализ.  

 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
При предварителния обход  на цялата площ и площите на всички произходи и 

повторения с цел възстановяване на маркировката  беше установено, че групите произходи 
от континенталните райони в щатите Орегон № 21,22 и 22  (Bates);  № 35, 36 и 37 (Canyon 
city) и Вашингтон  № 1 (Greenwood) и № 2 (Keremeos), както и произходите от Щатите 
Монтана № 3 (Whitefish), Аризона № 54 (Flagstaff) и Ново Мексико № 55 (Alamogordo) са 
отпаднали от състава на географската култура, тъй като са оцелели единични дървета. 
Оцелелите индивиди са със силно влошено здравословно състояние, на практика те не 
формират склоп и за десет от произходите е установено съществено изоставане в растежа. 
Това състояние на посочените произходи се дължи от една страна на по-ниските им 
растежни възможности, установени вече при оценка на растежните възможности и темпа на 
нарастване на фиданките от различните на произходите при възраст от 1 до 8 години (Попов,  
Христов, 1996). Подобни резултати за слаб растеж на посочените произходи са установени и 
в географските култури от дугласка в района на ДГС Кюстендил (Попов, 2001) и УОГС 
Петрохан (Попов и Петкова, 2003).   

Тези резултати и посочената по долу илюстрация със снимков материал ясно показват 
какви могат да бъдат последиците,  ако не се държи сметка за произхода на репродуктивните 
материали. 

 Volume II, Number 6, 2012 
 Plant studies 74 



Science & Technologies 

 

 

Илюстрация 1. а) горе дясно заден план – парцелка на отпадащ произход, горе ляво – 
издънкова растителност в парцелка на отпадащ произход; б) долу – общ изглед на две площи 
в географската култура 

За същите произходи Георгиева, (2009) установява силна чувствителност към патогена 
Rhabdocline pseudotsugae свързана със загуба на четири, три и дори двегодишни иглици, 
свързано с логичната в такива случаи загуба на прираст, но и със загиване на дърветата. Във 
връзка с изложеното във всички следващи анализи, сравнения и класиране на произходите, 
се извършват за оставащите 44 произхода.  

 Volume II, Number 6, 2012 

С цел улесняване класирането на произходите е определен и средния диаметър на 
дърветата от основния склоп D12 – за определяне на този диаметър базата данни от пълното 
клупиране  е филтрирана по следните критерии: в базата данни се включват всички дървета 
от основния склоп с позиция 1 и 2 по Шеделин т. е. господстващи и съгосподстващи и се 
изключват всички подтиснати и силно угнетени дървета - дървета с позиция 4 по Шеделин, 
всички сухи дървета, съхнещи дървета, счупени дървета, полегнали  дървета, дървета  с 
пречупен връх, дървета със сух връх, както и дървета формиращи няколко стъбла с един 
корен, така наречените братя. Тази процедура считаме за уместна, тъй като диаметърът е бил 
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повлиян по-силно от височината от странични фактори като: повреда на дърветата от дивеч, 
конкуренция на местната растителност, човешка намеса изразяваща се в отсичане на 
дръвчета за коледни елхи, като в този случай често се установява заместване на 
моноподиалното стъбло от две нови стъбла развиващи се като братя с общ корен. 

Получените обобщени резултати за средните стойности на диаметрите на дървостоите 
в  опитната култура по произходи са представени във фигура 1.  
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Фигура 1. Среден диаметър на гръдна височина (D1.3) на всички включени за 

статистическа обработка дървета и на дърветата от основния склоп в дървостоите от 
дугласка в географската култура, по произходи. 

Средните диаметри варират от 14,2 cm при произход № 48 до 19,5 cm при произход № 
30. С най-голям среден диаметър, подредени в низходящ ред са следните десет произходи: 
№№ 30, 52, 19, 51, 8, 45, 10, 9, 50, и 34. За дърветата от основния склоп аналогичното 
класиране е: №№ 30 (със среден диаметър 20,9 см), 53, 51, 50, 19, 10, 20, 24 и 32. От 
посочените две групи произходи №№ 10, 19, 50, 51, 52 са между първите десет и по двата 
показателя, а №№ 8, 9, 24, 32, 34 в едната от класациите са между първите десет, а в другата 
– между първите двадесет. 

По такъв начин с най-добър растеж по диаметър се отличават произходи №№ 8, 9, 10, 
19, 24, 32, 34, 50, 51 и 52. 

В резултатите от прилагането на теста за множествени сравнения на Дънкан (Dowdy & 
Wearden, 1983) с помощта на който произходите бяха групирани в 10 хомогенни групи по 
отношение на средните стойности за диаметрите на дървостоите,  отчетливо и доказано се 
очертават твърде изоставащите произходи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получените резултати за оцеляването на произходи: №№ 21,22 и 22  (Bates) –  Орегон, 

семенна зона 661; №№ 35, 36 и 37 2 (Canyon city) – Орегон, семенна зона 892; и  № 1 
(Greenwood) Вашингтон – семенна зона 612 и № 2 (Keremeos) – Вашингтон, семенна зона 
600; както и произходите от щатите Монтана № 3 (Whitefish), № 54 (Flagstaff) – Аризона, 
семенна зона 30 и № 55 (Alamogordo) – Ново Мексико, семенна зона 840, дават основание да 
бъде препоръчано на Изпълнителната агенцията по горите да не се внасят в бъдеще семена 
от районите на тези произходи за производство на фиданки и създаване на горски култури в 
България.  

Тези резултати ясно показват какви могат да бъдат последиците,  ако не се държи 
сметка за произхода на репродуктивните материали. 

С най-добър растеж по диаметър се отличават произходи №№ 8, 9, 10, 19, 24, 32, 34, 50, 
51 и 52. 
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