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РЕДАКЦИОНЕН КОМЕНТАР 

Уважаеми читатели, 

Пред вас е последният очакван брой на списание ЕИООС за 2020 година, която протече в сложна 

епидемична обстановка, с множество административни и медицински мерки, които благодарение на 

активната работа на редакционна колегия, авторите и рецензентите не се отразиха върху нормалния 

ход на нашата издателска и организационна дейност. Благодаря на всички вас за полаганите усилия и 

пълната отдаденост в полза на нашите високоблагородни цели!  

В настоящият брой, издаден на български език, вие ще намерите редица интересни статии от 

рубриките Човек и биосфера, Горска екология и биология, Екологично и устойчиво земеделие, ВЕИ и 

биогорива, и Екологични биотехнологии. С особена актуалност и значимост се открояват въпроси, 

свързани с разграждането на целулозните отпадъци, генерирани на Земята и в условията на 

пилотируемите космически кораби; биологичното разнообразие от растителни горски видове – 

естествени и инвазивни, и свързаните с тях таксономични, флористични и фитоценотични 

проучвания и анализи; иновативни подходи за увеличаване дела на енергията, добивана от 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в т.ч. и микробиологични горивни клетки и получаването 

на биогорива; борбата с неприятелите по овощните култури, и др. 

В обзорна статия от рубриката Човек и биосфера се представят редица въпроси, свързани със 

структурата и състава на целулозни субстрати в някои растителни култури, и различните подходи за 

тяхната биодеградация в наземни условия и при дългосрочни пилотирани мисии. Представят се и 

данни от различни автори за степента на биодеградация на основни растителни остатъци (пшенична 

слама, смеси от плодове и зеленчуци и др.) в основата на която са различни групи и видове 

микроорганизми, като по-подробно тяхното участие ще бъде разгледано във втората част на този 

обзор. 

В рубриката Горска екология и биология се отпечатва статия, посветена на инвазивния 

растителен вид Impatiens glandulifera Royle. В направената научно обоснована оценка за ресурсния 

потенциал на този бързо разпространяващ се вид, наречен още „жлезиста слабонога”, авторите 

лансират идеята за един по-далновиден подход за интегрирането и използването на този вид, вместо 

провеждането на едностранни мерки за неговото унищожаване. В друго проучване и като 

продължение на традицията за изучаване на дендрологичните и лесовъдни аспекти на популациите от 

Platanus orientalis L. (известен като източен платан) в България е направен сравнителен анализ на 

базата на неутрални генетични маркери и диференциация на подбрани количествени признаци. 

Получените резултати от изследваните девет естествени популации сочат, че е налице локална 

адаптация в различните популации, особено в тези, разположени в по-разнообразни условия на 

средата. В друга статия от тази рубрика са проучени редица фитоценологични публикации от 

национални и Европейски източници, съдържащи данни за съобщества с диагностично (включително 

преобладаващо) участие на мъждряна (Fraxinus ornus L.) в тях. На базата на тази информация е 

направен сравнителен анализ на флористичния състав, фитоценотичната структура и екологичните 

особености на установените съобщества у нас и в Европа и е извършен опит за синтаксономична 

класификация на фитоценозите от Fraxinus ornus L. на територията на страната по Флористичния и 

Доминантния подход.  

Любопитни резултати от теоретично и експериментално изследване на малка фотоволтаична 

система с панел от поликристален силиций и еднофазен микроинвертор с електрическо изолиране са 

представени в рубриката ВЕИ и биогорива. Разработеният симулационен модел на цялата система, 

позволява адекватното и успешно възпроизвеждане на работата ѝ при различни условия, като слънчева 

радиация и температура на фотоволтаичния панел. В друго интересно проучване са представени и 

анализирани ключови въпроси, свързани с механизмите на протичащите процеси в микробиологичните 

горивни клетки. Стремежът на авторите към развитието на тези клетки е насочен към повишаване 

количеството на произведения ток и превръщането на метода в достъпен за третиране на отпадъчни води.  
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Екологичният подход в борбата с неприятелите по овощните култури е световна тенденция, 

която включва използването на по-широк набор от методи, които редуцират използването на 

химическите средства, замърсяващи околната среда и застрашаващи човешкото здраве с остатъчните 

количества от пестициди в плодовата продукция. В рубриката Екологично и устойчиво земеделие са 

описани резултатите от няколко теренни проучвания в прасковени градини, които изясняват практически 

аспекти от прилагането на феромонови уловки за установяване появата на неприятели (източен плодов 

червей, прасковения клонков молец и др.), проследяване на сезонната динамика на летеж на мъжките 

пеперуди и прогнозните добиви от тяхното използване. В същата рубрика е поместен и преглед на 

системата за мониторинг на почвите в България. Специално внимание се обръща на законодателната 

и организационна рамка, параметрите за наблюдение при широко мащабния мониторинг на почвите, 

както и на основните проблеми с почвите, които са обект на наблюдение. Авторите изтъкват, че 

програмата за мониторинг е изцяло съобразена с изискванията на Европейската комисия, 

Европейската агенция по околна среда, и с добрите практики в редица европейски страни.  

Един друг съвременен подход, който би бил полезен за пречистване на силно замърсени с 

органични отпадъци води, промишлени и битови отпадъци, а именно анаеробната биодеградация 

(АБД) на органичните отпадъци е представен в рубриката Екологични биотехнологии. Това е 

иновативна и привлекателна биотехнология, главно в областта на възобновяемите енергийни 

източници и получаването на биогорива, като в обширно проучване са представени резултатите от 

едновременното получаване на водород и метан в пилотна автоматизирана система за двуфазен 

процес на АБД на царевичен екстракт в биореактор с непрекъснато разбъркване. 

Уважаеми читатели, годината бе помрачена и от внезапната кончина на нашия уважаван колега – 

проф. Румен Недков, член на редакционната колегия и директор на Института за космически 

изследвания и технологии при БАН, който работеше активно и всеотдайно за успеха и каузата на 

нашето любимо списание! Поклон пред светлата му памет!  

28.12.2020 г.                                                                       чл.-кор. Христо Найденски, двмн 

София                                                                                                 Главен редактор 

 

 


