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Въведение


Годината 2019 бе наситена с природни аномалии и бедствени
стихии. Горяха горите на Амазония, Сибир, Калифорния, Европа. В
Австралия бяха изпепелени над 60 хиляди кв. км., в атмосферата
на Земята са изхвърлени 250 милиона тона въглероден диоксид.
„Извънредната климатична ситуация (climate emergency)“ е
фразата на 2019 година (Collins).



Горските пожари в България по своята природа се доближават до
традиционните пожароопасни райони на Средиземноморието –
въпреки някои съществуващи различия в растителното
биоразнообразие. През 2019 година у нас са регистрирани 657
горски пожари и са опожарени 52 677 dka горски територии.
Засегната е високопланинска растителност от хвойна и клек в НП
Рила и Пирин. Опожарени са бялборови и смърчови насаждения в
Стара планина и Осогово.

Цел на изследването

Докладът разглежда въпроси, свързани с пожарната опасност и
динамиката на горските пожари в България през 2019 година,
причините за увеличаване на броя им, мерките за превенция и
лесовъзстановителните дейности в опожарените територии.

Обекти и методи на работа


Анализът на пожарната активност в горите на България е на база
„Сведения за разпределението на горските пожари“ по РДГ на ИАГ
към МЗХГ по месеци за 2018 и 2019 г.



Бяха заложени опитни участъци в опожарени територии през 2018 –
2019 г. в Северна Рила, Южен Пирин и горските масиви на Южна
България, необходими за изпълнение на тематичната задача
„Стопанисване и промени в биоразнообразието при обгорени
горски площи“ и “Създаване на база данни за захранване и
валидиране на математически модели за определяне поведението
и разпространение на горски пожари“.



Изследванията са финансирани по проект на Фонд „Научни
изследвания“ ДН-16-06/2017 „Интегриран подход за моделиране
на разпространението на горски пожари“.
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Опазването и защитата на горите от пожари са посочени в
Приоритет 3.5. Създаване на условия за опазване и подобряване
на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите
климатични промени и устойчиво и ефективно използване на
природните ресурси на Националната програма за развитие в
България 2020.



Горскостопанските мероприятия и практики показват, че найтрудно се възстановяват горите, пострадали от пожари във
високите части на планините, особено към горната граница на
гората.



Най-големите горски пожари в България се случиха в Южен Пирин
(2017 г.) на територията на ТП ДГС Кресна и ТП ДГС Симитли.
Общата площ на пожара е 15343 dka, от които 6859 dka е върхов и
низов 8482 dka с унищожени иглолистни черен и бял-борови
култури на 77%.

Лесовъзстановителна дейност и
превенция


В част от опожарените територии на екологичната мрежа „Натура
2000“ се предвижда да се възстанови природното местообитание
91АА (източни гори от космат дъб) – 440 dka и местообитанието
(Ендемични гори от хвойна) – 535 dka.



Във връзка с пренасочване на фокуса от потушаване към
превенция и борба с горските пожари Европейския съюз предложи
изграждане на „Паневропейска мрежа за борба с горските пожари
в Европа и Средиземноморието“ чрез ангажиране на обмен и
добри практики между учените и обществото.



В рамките на програма „Хоризонт 2020“ ЕС е разработил нов план
за защита и възстановяване на горски територии чрез намаляване
на риска от горски пожари към интегриран подход за управление
на пожари в ЕС.

Изводи и препоръки


Запазване и толериране на смесения характер на насажденията;



При създаване на иглолистни култури да се внасят местни и
стопански, ценни – устойчиви в пожарно отношение видове (дъб,
ясен, липа и др.);



Поддържане на горите в добро санитарно състояние;



Навременно усвояване на дървесината след пожар;



Почистване на пожарищата и залесяване във възможно най-кратки
срокове;



Създаване на противопожарни просеки, минерализовани ивици и
противопожарни пояси от широколистна растителност с повишена
пожароустойчивост;



Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура за движение
на противопожарната техника;



Изграждане на стационарни наблюдателни кули, хеликоптерни
площадки и противопожарни депа.

Заключение


През 2019 в горските територии на България са възникнали 657
горски пожара и са засегнати 52677 dka гори.



Пожарната активност през годината в нашите гори е била с
накъсано равновесие и устойчивост, но се характеризира с
пролетен и летен максимум.



Причините за възникване и разпространение на пожарите в горите
се дължат на „лоши практики“ и традиции и над 80% от човешко
действие и бездействие.



В горната лесорастителна планинска зона в НП Рила е унищожена
част от клековия и торфен пояс, с което е намален
хидрологичният ефект на опожарената територия.



Нашите изследвания в алпийската част на Рила показват, че
полуобгорелите клекови съобщества и бъдещата широколистна
растителност ще имат (макари по-слаб) временен снегозадържащ
и противолавинен ефект.

Заключение


При възможност би било удачно да се разхвърлят семена от клек и
бяла мура (в по-ниските части – от бял бор и смърч) за
подпомагане на естественото възстановяване в местата,
заслужаващи тази мярка.



Икономически неизгодно е транспортирането на обгорялата
дървесина, но с успех може да се използва за противоерозионни
прагчета и фашинажи.



Използването на съвременната навигационна техника (дронове),
закупуването на нова високопроходима техника и хеликоптери,
натрупания опит в организацията и превенцията на борбата с
горските пожари ще допринесат за намаляване и ограничаване на
огнената стихия.

Благодаря Ви за вниманието!

