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Концепцията за многофункционално планиране и управление на горите
навлезе в България преди около 20–25 години. По това време повечето опитни
лесовъди я наричаха „просто игра на думи“. Следващото поколение обаче
възприе тази терминология с отворени обятия и днес тя присъства в половината
от проектните предложения, отнасящи се до горите, а в другата половина са така
наречените „Екосистемни услуги“. Всичко това обаче до такава степен се
теоретизира и то не винаги на подходяща научна основа, че започна да губи
смисъла си на практика. За съжаление колегите, които осъзнават това днес са
все по-малко и сякаш все повече ни липсват „старите“ лесовъди, които
разбираха от гора и боравеха с прости думи.
В контекста на по-горното, лекцията ще представи тезата: Възможно ли е
с настоящите инструменти да обезпечим устойчиво планиране на добива в
горите ни и то по начин, по който всички или поне основните елементи и услуги
в екосистемата да бъдат запазени във възможно най-добро състояние. Ще се
представи анализ как климатичните промени биха повлияли (и вече влияят)
върху поддържането на баланс при осигуряването на разнообразни услуги и
ползи от горите. За съжаление ние нямаме категорични отговори, но все пак,
през последните 20 години работа, както на терен (над 4000 заложени и
измерени опитни площи), така и в лабораторни условия, успяхме да изградим
визия и да отхвърлим някои вече остарели тези. Дадохме си сметка за
очевидното, че гората ще я бъде и без човека и неговата стопанска дейност, но
остава основният въпрос: как да адаптираме дейността си така, че наред с
получаването на ползи и услуги от горите да бъдем по-малко вредни с нашето
присъствие, или как и възможно ли е да постигнем баланс…
Академичната лекция ще се проведе на 31 октомври 2018 г., сряда, от 14:00
ч. в Заседателната зала на Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания при БАН, База 1, ул. Ю. Гагарин № 2, 1113 София.

