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горските ландшафти на човешкото общество. Ето защо, основно изискване е 

максимално добро познаване на тези процеси и техните особености, за да може да се 

постигне устойчиво управление и ползване на горите, като най-важен компонент на 

горските ландшафти. 

В това отношение е много важно да се има предвид освен прякото използване на 

горите и техните ресурси (фитомаса с различни приложения и технологични параметри, 

недървесни горски продукти, екологични дадености, генетични качества и 

възможности, рекреация и туризъм, изследвания от всякакъв характер, образование, 

култура, религия) също и функциите, които те трябва да изпълняват като елементи от 

тези ландшафти (формиране на микро- и мезоклимата, на хидрологичния режим, 

участие във формирането на местните почви, бариера срещу почвената ерозия и пр.). 

Оформилото се в течение на векове мнение, че горите са само и единствено 

източник на блага и ползи постепенно започва да се измества от разбирането, че 

човекът и неговото общество са задължени да полагат адекватни грижи за тези 

природни структури, за да е възможно максимално дълго, правилно и взаимоизгодно да 

съществува това двустранно взаимодействие. С развитието на съвременната наука се 

налага все повече необходимостта познанията за горите и горските ландшафти да се 

обединяват в Географски Информационни Системи. По този начин събраната 

информация ще може най-пълноценно, бързо и правилно да бъде използвана за 

различни нужди свързани с експлоатацията на горските екосистеми и тяхното 

устойчиво използване и управление или както правилно отбелязва авторът на стр. 4: 

„...При всички случаи е от полза да разполагаме с източник на данни, способен да 

осигури географски привързана информация върху обширни територии и в кратки 

срокове...”. 

Казаното по-горе логично навежда на мисълта, че необходимата ГИС-

информация е нужно да бъде възможно най-пълна, обхватна и актуална. Класическите 

методи на горскостопанската наука са бавни, трудоемки и скъпи. Получените чрез тях 

продукти в много случаи са остаряли още преди тяхното окончателно оформяне (данни 

от таксацията, ЛесоУстройствените Планове и пр.) и е нужно тяхното обновяване. 

Бързото навлизане на дистанционните методи за изследване на тези компоненти на 

земната повърхност може да реши в голяма степен проблемите за бързо, качествено и 

точно събиране на базата данни необходими за изработване на тези ГИС и решаване на 

задачи свързани с определянето на запасите на фитомаса, възрастова и пространствена 

структура, общо състояние (здравословен статус, природни бедствия, пожари) на 

горските екосистеми. В никакъв случай не бива да се забравя, че въпреки 

недостатъците си, класическите методи за стопанисване на горите са най-важният 

източник на прецизни данни и пръв и надежден коректив на резултатите получени със 

съвременни методи и средства. 

Представеният ми за рецензиране дисертационен труд съдържа 88 страници текст. 

Този обем се разпределя по следния начин:  
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Въведение - 5 страници, от които 4 страници същинското въведение и една 

страница, на която са изложени „Обект и предмет на изследване” и „Цел и задачи на 

изследване”. 

Глава: Състояние на проблема (15 страници поделени на 4 компонента);  

Глава: Район на изследване, използвани данни и методи (22 страници поделени 

на три подглави);  

Глава: Резултати и обсъждане (38 страници, 4 подглави);  

Глава: Заключение и переспективи (4 страници и една страница, на която са 

описани приносите на дисертацията и публикациите, които са свързани с нея); 

Към този текст се прибавят 5 страници списък на използваната литература, който 

включва общо 123 заглавия - 27 на кирилица и 96 на латиница. В текста са включени 

като илюстративен материал 28 фигури и 25 таблици. В края на труда върху 10 

страници са изложени 3 приложения, които съдържат 6 таблици, една фигура съставена 

от 30 диаграми за разпределението на дисперсията на остатъците на регресионните 

модели и 5 карти на разпределението на някои структурни показатели в тестовия 

участък. В текста има позоваване на 19 формули на уравнения използвани от автора. С 

цел облекчаване на читателя е приложен списък на използваните съкращения (една 

страница), който е много необходим предвид големия им брой и специфичния характер 

на текста. Дали не е по-добре (от гледна точка на читателя !) този списък да отиде в 

края на текста, но преди списъка на литературата?! 

 

По мое мнение дисертационният труд е добре структуриран и балансиран. 

„Въведение”- то на ръкописа достатъчно добре информира читателя за това какво е 

подтикнало автора да се е заеме с този проблем и какъв път е избрал, за да достигне до 

резултати, което могат да са принос към решаване на поставените проблеми. При това 

тази глава има, в извества степен, обзорен характер поради отнасянето към голям брой 

публикации и документи, имащи отношение по повдигнатите въпроси. На стр. 5 са 

изложени обектът и предметът на изследването, както и неговата цел и задачи за 

решаване. За тези много важни и основополагащи елементи на разработката трябва да 

се каже, че са формулирани ясно и стегнато, без излишни обяснения за 

доизясняване.При това задачите за решаване са изложени в хронологичен ред нещо, 

което е рядко срещано в такъв тип публикации. Следващата глава „Състояние на 

проблема” (с четири подразделения) представлява класическия литературен обзор, 

изясняващ в каква степен дисертантатът познава кампетентната по въпроса научна 

литература. В самото начало на това изложение той изрично и ясно се спира на 

изясняване на понятието „структура на растителното съобщество” в неговите три 

аспекта: видова структура, пространствена (хоризонтална и вертикална) структура и 

функционална структура. Явно, това е направено с цел недвусмислено да се покаже на 
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читателя за какво става дума по-нататък в изложението. Тука е мястото да се отбележи 

интересният подход на автора, който анализирайки достъпната му литература, 

обосновава собствения си избор за достигане и решаване на поставените цел и задачи. 

Главата „Район на изследване, използвани данни и методи” информира подробно 

читателя с обективните дадености на избрания район за изследване, както и данните и 

методите, приложени при неговото провеждане. И тук текстът е стегнат, ясен и лесен за 

възприемане, независимо, че авторът навсякъде се е стремял да бъде максимално 

изчерпателен. 

Главата „Резултати и обсъждане” логически и като обем представлява центърът 

на работата. Дисертантът анализира на различни нива (пробна площ и подотдел) 

взаимовръзките на структурните и спътниковите променливи, за да може с помощта на 

наличните данни (спътникови и наземни) да прецени структурните показатели на 

горските съобщества. По този начин той достига до създаването на картни материали за 

тези структурни характеристики и може да оформи по-точна преценка за 

приложимостта на моделите. Великолепен пример за това са двете сцени на фигура 26 

(фрагмент от карта на обема на фитомасата) и обяснителният текст на стр. 81. Липсата 

на необходима информация нужна за проучването и събрана в България е повод, много 

правилно, на няколко места в текста авторът изрично да отбележи, че става дума за 

данни , таблици и математически инструменти „обработили материали” от чужбина 

(стр. 14, 31, 74, 80). По такъв начин той показва отговорно и критично отношение при 

боравенето с такава информация и възможността на тази информация да генерира 

определена деформация на получените резултати при прилагането им в „наши 

условия”. Тази предпазливост и внимание при интерпретирането на получените 

резултати е проявена и при оформянето на последната Глава 5 „Заключения и 

переспективи”. Естествено първото място е отредено на главния резултат от 

проучването - за пригодността на изображенията, заснети в различните зони от 

електромагнитния спектър за успешното решаване на поставените задачи. Така 

формулираните заключения (защо не и изводи?!) обхващат напълно множеството от 

решени задачи: взаимозависимостите между дендрометричните показатели и 

спектралните канали и вегетационни индекси, влиянието на топографската корекция, 

на пространствената разделителна способност, текстурни признаци на изображенията и 

тяхната връзка с показателите на структурата на горските съобщества и т.н. На това 

място ще си позволя да препоръчам на автора едно прередактиране на текста на 

заключенията с цел по-стегнат и изчистен изказ на най-важните неща. Много добро 

впечатление правят разсъжденията на дисертанта по отношение на постигнатото и 

неговите евентуални приложения – текстът в края на главата, след заключенията. Това 

ме кара да мисля, че изложеното в настоящата дисертация е само етап от едно по-

продължително научно дирене на автора в тази посока. Към достойнствата на работата 

трябва на всяка цена да се отбележи удачното илюстриране с използване на графики и 

снимки (много, от които цветни), което подпомага визуално възприемането на текста. 

При това, те са разположени на места, които облекчават неговото разбиране. 
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Внимателното ми запознаване с текста на дисертацията ми позволяват да 

направя някои забележки и препоръки, които по никакъв начин не биха повлияли върху 

цялостната ми висока оценка на свършената работа. Употребата на термина 

„насаждение” по мое мнение не е уместно независимо, че авторът още на стр. 1 

обяснява под черта, какво съдържание влага в него. Този термин много сполучливо и 

по-правилно е да се замести от понятието „съобщество”или „фитоценоз” още повече, 

че проучваните иглолистни гори в съвременния си вид са резултат от една много дълга 

еволюция на растителността съобразно обективно представените условия на 

местообитанията в този район. Те не са садени от никого ! Разбира се, тук се 

изключват изкуствените култури от различни иглолистни дървесни видове, които са 

създадени по различен повод в процеса на прилаганите горскостопански мероприятия. 

На стр. 8 под черта е обяснено, че ”...В случая растителното съобщество се разглежда 

като низша, основна единица на растителната покривка...” Да, растителното 

съобщество е основна, но не низша единица за характеризирането на растителната 

покривка. Според Дедю (Экологический энциклопедический словарь, 1989) фацията е 

най-малката фитоценологично различима единица и тя е елемент от растителното 

съобщество(стр. 332). На стр. 38 не се приема добре понятието „рядък склоп” - има 

рядък (повече или по малко) дървостой! В порядъка на забележка трябва да се спомене, 

че е по-правилна употребата на термина „фитомаса” и то надземна, а не термина 

„биомаса”, който има много по-широко значение, още повече че първият по-същество 

се включва във втория. По-мое мнение трябва винаги да се има предвид, че е по-точно 

да се използва понятието „склоп”, отколкото понятието „проективно покритие”, заради 

припокриването на проекциите на короните на дърветата, участващи в изграждането на 

дървостоите. Ясно е, че човек не винаги може да открие всичко (в буквалния смисъл), 

което е публикувано и има отношение по даден проблем, но в конкретния случай е 

препоръчително да се познава книгата „Екологическа класификация на горите в Рила 

планина” (Радков, И., 1961). В нея е изложен опит на автора Илия Радков да 

класифицира горските съобщества на основата на екологичните условия, които 

предлагат съответните местообитания. Това, несъмнено, би обогатило докторанта във 

възможностите му за по-„екологолесовъдска” интерпретация на данни и резултати от 

неговата научна дейност. В списъка на литературата има една досадна грешка 

допусната в изписването на авторския колектив на 16-та цитирана публикация. Става 

дума, че предпоследният автор е Д. Гарелков, а не Д. Гарелкова! 

Позволявам си да задам един въпрос, който стои малко встрани от тематиката на 

работата, но по мое мнение е естествено свързан с нея: Може ли дисертантът да каже 

какви са переспективите за идентифициране на иглолистните гори по видова 

принадлежност с помощта на ДИ с цел подпомагане тяхната инвентаризация и 

пространствено локализиране особено, когато се касае за такива по недостъпни, но 

големи площи? Предполагам, че мисли и идеи по тази тема са го вълнували по време на 

работата му по дисертацията??! 

Както всяка интердисциплинарна разработка, така и настоящият дисертационен 

труд, се характеризира с огромни по количество теренна работа и камерална обработка



 


