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1. Концепция за Индекс на Гора във Фаза на Старост.
Активната горско-стопанска дейност води до съществени промени в горските
екосистеми. И макар съвременното горско стопанство в Европа да цели осигуряването на
разнообразни екосистемни услуги от горите (European Environment Agency 2010), времето
необходимо на горските екосистеми да възвърнат своите функционални качества и
визуални характеристики може да отнеме много повече време от един човешки живот.
Независимо от множеството определения на понятието „гора във фаза на старост“, все
още няма съгласие относно конкретното дефиниране на тези гори (Oliver и Larson 1996,
Nyland 2002). Счита се, че „горите във фаза на старост“ трябва да притежават една или
няколко от следните характеристики (Kimmins 1997): (i) Едроразмерни дървета – не
винаги обаче едроразмерните дървета са показателни за „фаза на старост“ на горите,
така например някои дървесни видове могат да достигнат значителни размери за помалко от половин век; (ii) Стари дървета – без съмнение високопланинските гори от черна
мура, в които част от дърветата надхвърлят 500 или дори 1000 години са във „фаза на
старост“. Каква е ситуацията обаче в гори в които жизнения цикъл на видовете протича
много по-бързо – 60–80 години (тополи, върби)? Кога там настъпва „фазата на старост“ –
определено много по рано; (iii) Пространствена структура на гората – счита се, че
хетерогенната пространствената структура на гората, в това число наличието на
естествено образувани котли и прозорци, е признак за фаза на старост. Това обаче не
винаги е така, тъй-като много дървесни видове (напр. букът, обикновеният дъб, боровете
и др.) се стремят към хомогенизиране на структурата, като младите дървета израснали в
котлите за относително кратък период от време (50–60 години) за живота на тези видове
настигат по височина заобикалящите ги дървета и затварят отворените котли и прозорци;
и (iv) наличие на мъртви дървета – безспорно това е важен показател при дефинирането
на горите във „фаза на старост“. Често обаче наличието на съществени обеми мъртва
дървесина е единствено признак на природно нарушение (ветровал, снеговал) и/или
нападение на патогени или вредители. Такъв е случая, например, с горите от обикновен
кестен заразени от Ендотиев рак, причинен от гъбата Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
или с горите от смърч, нападнати от Ips typographus L.
Необходимостта от разработването на Индекс на Гора във Фаза на Старост (ИГФС)
се обуславя от това, че традиционните и разнообразни дефиниции за „Гора във Фаза на
Старост“ не дават достатъчно точна представа за това в каква степен подлежащите на

преценка гори се доближават до фазата на старост за съответното местообитание. ИГФС
оценя не само дали гората е във фаза на старост, но и какъв потенциал има, предлага
динамичен времеви и пространствен подход за осигуряване на достатъчни по площ
територии на гори във фаза на старост.

2. Оценка на ИГФС.
Предлага се общата оценка на ИГФС да се образува като сума от оценките по
следните параметри:


Форма на разпределението на дърветата по диаметър



Брой едроразмерни дървета



Наличие на мъртви дървета



Пространствена структура



Липса на стопанска дейност

2.1. Препоръчителна оценка според формата на разпределението на
дърветата по диаметър
Оценка 2: Постепенно (експоненциално) намаляване на участието на дърветата с
увеличаване на техния диаметър (Фиг. 1).

Оценка 1: Липса на тенденция в разпределението на дърветата по диаметър или
отчетливо бимодално разпределение (най-големите честоти се срещат два пъти).

Оценка 0: Формата на разпределението на дърветата по диаметър следва
нормалната крива (най-голямо участие на дървета със средния за насаждението
диаметър.

Фигура 1. Примери за препоръчителна оценка според формата на разпределението на
дърветата по диаметър. А. Оценка 2; B. Оценка 1; C. Оценка 3

2.2. Препоръчителна оценка според брой едроразмерни дървета
За разлика от размера, възрастта е по-обективен критерии. Размерът се влияе
силно от условията на средата. Доминиращи дървета от един и същи вид може да имат
сходен диаметър при съществена разлика във възрастта при различни условия на
месторастене. Определянето на възрастта обаче е трудоемко и често невъзможно. Поради
тази причина се предлага следната оценка, според броя едроразмерни дървета.

Оценка 2: Наличие на поне 15 бр. дървета на хектар със степен на дебелина
≥ 66 cm за смърча, елата, бука и обикновения (летен) дъб; наличие на поне 15 бр.
дървета на хектар със степен на дебелина ≥ 58 cm за боровете, горуна и благуна; и
наличие на поне 15 бр. дървета на хектар със степен на дебелина ≥ 50 cm за косматия
дъб.

Оценка 1: Наличие на поне 5 бр. дървета на хектар със степен на дебелина
≥ 66 cm за смърча, елата, бука и обикновения (летен) дъб; наличие на поне 5 бр. дървета
на хектар със степен на дебелина ≥ 58 cm за боровете, горуна и благуна; и наличие на
поне 5 бр. дървета на хектар със степен на дебелина ≥ 50 cm за косматия дъб.

Оценка 0: Показатели, неотговарящи на тези по оценка 2 или 1
2.3. Препоръчителна оценка според наличието на мъртви дървета
Оценка 2: Наличие на стоящи и паднали мъртви дървета, в различна степен на
разлагане на дървесината, в количество ≥ 70 m3ha-1 за смърча, елата, бука и обикновения
дъб и ≥ 40 m3ha-1 за останалите дъбове и боровете.

Оценка 1: Наличие на стоящи и паднали мъртви дървета, в различна степен на
разлагане на дървесината, в количество ≥ 35 m3ha-1 за смърча, елата, бука и обикновения
дъб и ≥ 20 m3ha-1 за останалите дъбове и боровете.

Оценка 0: Показатели, неотговарящи на тези по оценка 2 или 1
2.4. Препоръчителна оценка според пространствената структура
Оценка 2: Хетерогенна пространствена структура в преобладаващата част от
гората. Наличие на естествено образувани котли и прозорци. Наличие на подраст в
различни фази на развитие, в това число и от основните дървесни видове (за съответното
местообитание).

Оценка 1: Параметрите по оценка 2 се проявяват в част от гората (до 30% от
територията).

Оценка 0: Едноетажен дървостой с незначителни разкъсвания на склопа. Също
така, при наличие на параметри по оценки 2 или 1, но дължащи се на проведени
лесовъдски мероприятия, а не на естествени нарушения.

2.5. Препоръчителна оценка според липсата на стопанска дейност
Оценка 2: Липса на следи от стопанска дейност.
Оценка 1: Слабо забележими следи от стопанска дейност в миналото.
Оценка 0: Наличие на отчетливи следи от стопанска дейност през последните
години.
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Обект на изследване: резерват „Алиботуш“
Автори: Георги Гогушев, Цветан Златанов
Обща характеристика: Резерват „Алиботуш“ е разположен в едноименната планина
и е обособен през 1951 година. Изложенията са с преобладаваща северна компонента.
Наклоните са между 10 и 40º.
каменливи,

Почвите са хумусно-карбонатни, върху варовици, средно

глинесто-песъчливи. Резерватът

е обявен

за запазването

на голямото

флористично богатство. Характерни за резервата са съобщества на черната мура (Pinus

heldreichii Christ.), черния бор (Pinus nigra Arnold.) и остролистната (борисова) ела (Abies
borisii-regis Mattf.). Горите от черен бор са смесени с черна мура в горната граница на
разпространението си. В стопанисваните насаждения, съседни на резервата, черния бор се
измества от бука. В измерваната площ не се установиха следи от човешка дейност.
Възможно е в миналото да е имало паша на домашни животни и периодични опожарявания.
Възобновителният процес, протича в полза на черната мура. В синтаксономично отношение
горите от черен бор в резервата се отнасят към съобществата от Suballiance Fraxino orniPinenion pallasianae Em 1978, който включва горите от черен бор у нас. Съгласно
възприетата класификация на местообитанията от европейска значимост в България тези
гори се отнасят към местообитание 9530*.

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър.
Разпределението на дърветата по диаметър е близко до обратно-експоненциалното
(фиг. 1.1.). Черният бор участва както в по-тънките, така и

в по-дебелите степени по

дебелина.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B) черен
бор.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е относително висока – 28 бр.ha-1 с
диаметър над 66 cm и 16 бр.ha-1 с диаметър над 70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Черен бор

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

24

24

≥ 62

16

16

≥ 66

12

12

≥ 70

12

12

≥ 74

4

4

≥ 78

0

0

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е малък – 12.5 m3ha-1. Наличната стояща и
паднала мъртва дървесина е в различна степен на разлагане (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

0.0

0.3

0.3

Разлагане на кората и тънките клони

0.2

0.3

0.5

0.0

0.6

0.6

0.0

3.8

3.8

Стъблото силно разложено в дълбочина

3.1

4.2

7.3

Общо

3.3

9.2

12.5

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на умерена вариабилност по отношение на гъстотата на
дървостоите – 76% от опитните площи са с гъстота между 401 и 1600 дървета на хектар.
Вариабилността по отношение на средния диаметър е също така умерена, като в 80% от
опитните площи средният диаметър е до 30 cm (фиг. 4.1.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на подраста е ниска, като надвишава 2000 бр.ha-1 едва в 32% от
отчетните площадки (фиг. 5.1.A). Слабо е и възобновяването с черен бор – основен
дървесен вид за местообитание 9530. Числеността на подраста от черен бор е до
2000 бр.ha-1 в 80% от отчетните площадки (фиг. 5.1.B). Числеността на младиняка от всички
дървесни видове е ниска до умерено висока (фиг. 5.2.A). Ниска до умерено висока е и
числеността на младиняка от черен бор – до 1000 бр.ha-1 в 84% от възобновителните
площадки (фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числе ността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) черен бор.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) черен бор.

Сн. 1. Гори от черен бор в резерват „Алиботуш“ в Славянка

Обект на изследване: резерват „Камчия“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: резерват “Камчия” е обявен с Постановление № 14289 от
29.06.1951 год. на Министерството на горите. Заради важното си природозащитно и
екологично значение през 1977 година е включен в световната мрежа от биосферни
резервати като част от програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО за опазване на найпредставителните екосистеми на планетата. Целта е запазването на лонгозните гори по
долното течение на река Камчия. След разширението си през 1980 год. резерватът обхваща
842.1 ха заливни гори до устието на реката. Крайречните заливни гори около устието на р.
Камчия, включени в границите на резервата, днес са най-представителните лонгозни гори
на Балканския полуостров. Най-характерната особеност на лонгозната гора са периодичните
заливания, които са свързани с измененията на нивото на р. Камчия. В миналото
заливанията са зависели само от климатичните фактори, а в наши дни определящо е
антропогенното въздействие. Преди човешкото вмешателство, цялата гора в резервата е
била наводнявана ежегодно. Днес, поради настъпилите промени във водния режим в
резултат на различни стопански дейности, територията на резервата се залива рядко.
Последното голямо заливане на лонгозната гора в резервата е наблюдавано през април
1997 год. В края на XIX век, преди да започне по-масовото им изсичане за добив на
дървесина или за освобождаване на терени за земеделие, лонгозите са се разпростирали
върху повече от 10000 ha. През 30-те години на миналия век площта им намалява почти два
пъти, а днес оцелелите същински заливни гори заемат едва около 1200 ha. Заложените
опитни площадки се намират в отд. 102 б на ДГС Старо Оряхово, в землището на с.
Шкорпиловци. Надморската височина е около 15 m, наклонът на низината е много малък,
под 1 градус. Почвите са алувиални, дълбоки по-малко от 0.5 m, върху пясъци. Гората е
съставена предимно от полски ясен, с участие на обикновен (летен) дъб, обикновен габър,
полски бряст, полски клен, цер и др. В обхвата на заложените площадки няма стопанска
дейност. В южния край има прекаран горски път и около него има отсечени няколко
дървета. В тази част на резервата има незаконно събиране на бръшлян. Съгласно
възприетата класификация на местообитанията от европейска значимост в България тези
гори се отнасят към местообитание 91F0.

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър.
Липсва отчетлива тенденция в разпределението на дърветата по диаметър (фиг.
1.1.). Основните дървесни видове – полски ясен (Fraxinus oxycarpa), обикновен (летен) дъб
(Quercus robur) и полски бряст (Ulmus minor) участват предимно в по-дебелите степени по
дебелина и формират горния етаж на дървостоя.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
полски ясен, обикновен дъб и полски бряст.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е значителна – 52 бр.ha-1 с диаметър над
66 cm и 44 бр.ha-1 с диаметър над 70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Полски ясен, обикновен
Всички дървесни видове

дъб и полски бряст

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

52

44

≥ 62

44

40

≥ 66

44

40

≥ 70

44

40

≥ 74

36

32

≥ 78

32

28

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е значителен – 134.4 m3ha-1. Наличната
паднала мъртва дървесина е в различна степен на разлагане (табл. 3.1.). Не е установена
стояща мъртва дървесина.
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

0

13.6

13.6

Разлагане на кората и тънките клони

0

66.4

66.4

0

28.8

28.8

0

24.8

24.8

Стъблото силно разложено в дълбочина

0

0.8

0.8

Общо

0

134.4

134.4

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на ниска вариабилност по отношение на гъстотата на
дървостоите – 80% от опитните площи са с гъстота до 400 дървета на хектар.
Вариабилността по отношение на средния диаметър е значителна (фиг. 4.1.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е относително добър – числеността на
подраста

надвишава

8000 бр.ha-1

в

52%

от

отчетните

площадки

(фиг. 5.1.A).

Възобновителният потенциал на основните дървесни видове – полски ясен, обикновен дъб и
полски бряст обаче е незадоволителен, като числеността на подраста от тези видове
надхвърля 2000 бр.ha-1 едва в 16% от възобновителните площадки (фиг. 5.1.B). Числеността
на младиняка от всички дървесни видове е висока (фиг. 5.2.A). Числеността на младиняка от
основните дървесни видове е относително

ниска

– до

1000 бр.ha-1

в 76%

от

възобновителните площадки (фиг. 5.2.).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) полски ясен, обикновен дъб и полски бряст .

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) полски ясен, обикновен дъб и полски бряст.

Сн. 1. Вековна дъбова гора в резерват „Камчия“

Обект на изследване: резерват „Конгура“
Автори: Георги Гогушев, Цветан Златанов
Обща характеристика: Резервата „Конгур” е обявен през юни 1988 година, като
включва в границите си съществуващия до момента резерват „Скошник”. Разположен е в
планината Беласица над град Петрич, като обхваща по-голяма част от водосбора на река
„Луда Мара”. Създаден е с цел запазване на естествени горски екосистеми от обикновен бук
и питомен кестен. Изложението е с преобладаваща северна компонента, при надморски
височини е в диапазона 850-1700 метра. Наклоните са между 20 и 40º. Почвите са кафяви
горски, върху гнайси, средно каменливи. Резерватът опазва естествени букови гори, в които
не са водени стопански мероприятия. В територията липсват следи от извеждани сечи.
Човешкото въздействие върху горите в миналото се е изразявало в периодично
опожаряване. Стоянов (1921), посочва че горите между град Петрич и връх Конгур са
покрити с „дива трудно проходима гора”. Територията на резервата съвпада с вододайната
зона на град и Петрич, което допълнително е допринесло за запазване на горите. В
синтаксономично отношение горите в резервата се отнасят към съобществата от
асоциацията Asperulo-Fagetum sylvaticae Sougnez et Thill 1959 и сommunity of Fagus sylvatica
and Luzula sylvatica (Tzonev & al. 2006), които включват най-широко разпространените гори
от обикновен бук у нас. Съгласно възприетата класификация на местообитанията от
европейска значимост в България тези гори се отнасят към местообитание 9130.

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър.
Разпределението на дърветата по диаметър е обратно експоненциално (фиг. 1.1.). Не
са установени дървета от други дървесни видове освен бук.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B) бук.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е висока – 32 броя с диаметър над 65
cm и 24 с диаметър над 70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Бук

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

52

52

≥ 62

44

44

≥ 66

32

32

≥ 70

32

32

≥ 74

24

24

≥ 78

24

24

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е 86.8 m3ha-1. Наличната стояща и паднала
мъртва дървесина е в различна степен на разлагане (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

0.0

0.6

0.6

Разлагане на кората и тънките клони

0.7

7.9

8.6

1.8

12

13.8

14.5

47.4

61.9

Стъблото силно разложено в дълбочина

0.0

2.0

2.0

Общо

17

69.9

86.8

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на относително висока вариабилност по отношение на
гъстотата на дървостоите. Вариабилността по отношение на средния диаметър е също така
относително висока, въпреки че в 68% от опитните площи средният диаметър е до 30 cm
(фиг. 4.1.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората, респективно на бука е относително добър –
числеността на подраста надвишава 8000 бр. ha-1 в 32% от отчетните площадки (фиг. 5.1.A).
Числеността на подраста от бук също така надвишава 8000 бр.ha-1 в 32% от отчетните
площадки (фиг. 5.1.B). Числеността на младиняка е ниска до умерено висока (фиг. 5.2.A и
фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) бук.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) бук.

Сн. 1. Букова гора в резервата”Конгур”

Обект на изследване: резерват „Силкосия“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: резерват „Силкосия“ е разположен в Странджа на надморска
височина между 150 и 300 m. Изложенията са с преобладаваща южна компонента.
Наклоните са между 10 и 40º. Почвите са жълтоземно-подзолисти, върху пясъчници, средно
каменливи,

глинесто-песъкливи.

Резерватът

е

обявен

за

запазването

на

вековни

високостъблени горуново-буково-благунови гори – едни от малкото останали такива в
България, както и за съхраняването на реликтни терциерни видове като странджанската
зеленика, понтийското бясно дърво и др. Гората е разположена на сравнително стръмни
склонове по двата дола (Ургарски дол и Селски дол), спускащи се от северозапад на
югоизток. В горната част има заравнени била, наречени от местните хора бърчини.
Заложените опитни площи са в близост до Церова бърчина в местността „Сливката“ в отд. 71
„а“ и отд 70 „б“. Площите попадат в землището на с. Кости, ДГС „Кости“. Това е най-старият
резерват в България обявен през 1924 год. Съгласно възприетата класификация на
местообитанията

от

европейска

значимост

в

България

преобладаващата

изследваните гори се отнасят към местообитание 91М0 и малка част – към 91S0*.

Сн. 1. Вековна дъбова гора в резерват „Силкосия“

част

от

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението на дърветата по диаметър е бимодално (фиг. 1.1.). Участие на
дъбовете – източен горун (Quercus polycarpa), благун (Quercus frainetto) и цер (Quercus

cerris), както в по-тънките, така и е в по-дебелите степени по дебелина.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
дъбове.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е малка – 6 броя с диаметър над 65 cm и
също 6 с диаметър над 70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Дъбове

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

22

12

≥ 62

12

6

≥ 66

6

0

≥ 70

6

0

≥ 74

6

0

≥ 78

3

0

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е 35.8 m3ha-1. Наличната стояща и паднала
мъртва дървесина е в различна степен на разлагане (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща
дървесина

Лежаща
дървесина

Общо

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

6.8

2.3

9.0

Разлагане на кората и тънките клони

5.2

5.2

10.3

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

6.8

6.8

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

8.7

8.7

Стъблото силно разложено в дълбочина

1.0

1.0

23.9

35.8

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Общо

11.9

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на относително ниска вариабилност по отношение на
гъстотата на дървостоите – 61% от опитните площи са с гъстота между 401 и 800 дървета на
хектар. Вариабилността по отношение на средния диаметър е умерена, като в 77% от
опитните площи тя е между 21 и 40 cm (фиг. 4.1.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е задоволителен – числеността на подраста
надвишава 8000 бр. ha-1 в 48% от отчетните площадки (фиг. 5.1.A). Възобновителният
потенциал на основните дървесни видове за местообитание 91M0 е задоволителен –
числеността на подраста от тези видове е над 4000 бр.ha-1 в 36% от отчетните площадки
(фиг. 5.1.B). Числеността на младиняка от всички дървесни видове е ниска до умерено
висока (фиг. 5.2.A) докато тази на дъбовете е ниска – до 500 бр.ha-1 в 94% от отчетните
площадки (фиг. 5.2.).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) дъбове.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) дъбове.

Обект на изследване: резерват „Сини вир“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: обектът, който е изследван се намира в местността „Сини
вир“ в отд. 26 „в“ на ДГС Цонево. Гората се e на около 1 km източно от кариерата за добив
на варовиков трошен камък. Надморската височина е от 340 до 370 m. Изложението е южно,
наклонът варира от 13 до 25 градуса. Основната скала е варовик, почвата е плитка до 40
cm, с каменистост около 40-50%.. Съгласно възприетата класификация на местообитанията
от европейска значимост в България тези гори се отнасят към местообитание 91H0*. Общата
структура на гората е частично хомогенна поради наличието на малки (0.02–0.03 ha) котли
получени поради естествено отпадане на стари дървета. Броят на котлите на хектар е 1–3,
като преобладават котлите с площ около 0.02 ha. Изследваната гора се намира в билната
част на едно от главните била на Камчийска планина. Преди 20–30 години в западния край
на гората е имало горски път, който е изоставен. От северната страна на билото гората е
смесена липово-дъбова и в нея са провеждани сечи. От южната страна има вековни дъбовоцерови гори, но в повечето от тях са провеждани пробирки или фази на главните сечи.
Подобни гори с космат дъб се срещат рядко в района, като в останалата част на България са
почти изчезнали. Гората е запазена поради това, че е отлично местообитание за елени и
сърни и е в непосредствена близост до Ловно стопанство „Шерба“. Гората е съставена от
вековни дървета от космат дъб (Quercus pubescens) с втори етаж от келяв габър и мъждрян.
Диаметърът на гръдна височина на някои дървета от космат дъб достига над 60 cm. По
експертна оценка възрастта на отделни дървета вероятно достига над 300 години. В района
са установявани и вековни дървета от келяв габър и мъждрян с предполагаема възраст над
200 год.

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението на дърветата по диаметър е обратно-експоненциално (фиг. 1.1.).
Дърветата от космат дъб представляват едва 11% от общо установените индивиди.
Косматият дъб съществено преобладава в степените на дебелина от 26 cm нагоре.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове;
(B) космат дъб.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е незначителна – едва 6 бр.ha-1 с
диаметър над 58 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Обикновен дъб

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

6

6

≥ 62

6

6

≥ 66

3

3

≥ 70

3

3

≥ 74

3

3

≥ 78

3

3

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е 36.1 m3ha-1. Установена е само лежаща
мъртва дървесина, като липсва разлагане в дълбочина (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

0

3.9

3.9

Разлагане на кората и тънките клони

0

22.2

22.2

0

10.0

10.0

0

0.0

0.0

Стъблото силно разложено в дълбочина

0

0.0

0.0

Общо

0

36.1

36.1

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на умерена вариабилност по отношение на гъстотата на
дървостоите – 81% от опитните площи са с гъстота между 800 и 3200 дървета на хектар
(фиг. 4.1.). Вариабилността по отношение на средния диаметър е незначителна – 94% от
опитните площи са със среден диаметър до 20 cm (фиг. 4.2.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е относително нисък – числеността на
подраста надвишава 8000 бр.ha-1 едва в 19% от отчетните площадки (фиг. 5.1.A) като
числеността на подраста от косматия дъб не надхвърля 2000 бр.ha-1 в нито една от
отчетните площадки (фиг. 5.1.B). Числеността на младиняка от всички дървесни видове е
умерено висока (фиг. 5.2.A) докато на тази от косматия дъб е незначителна (фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числе ността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) космат дъб.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) космат дъб.

Сн. 1. Вековна гора от космат дъб в местността „Сини вир“, ДГС „Цонево“

Обект на изследване: резерват „Соколата“
Автори: Георги Гогушев, Цветан Златанов

Обща характеристика: резерват Соколата е разположен в Огражден планина на
надморска височина 800 m. Изложенията са с преобладаваща южна компонента. Наклоните
са между 25 и 30º.

Почвите са канелени горски, върху гнайси, средно каменливи..

Резерватът е обявен за запазването на вековни високостъблени благунови гори – едни от
малкото запазени такива в България. Гората е разположена на стръмен скалист склон,
спускащ се към река Лебница. Попада в землището на с. Игралище и в миналото е била
известна с името „Селската гора”. Не е била частна собственост, както останалите „кории” в
района, а е била предназначена за обществени нужди. Ползването на гората се е
изразявало основно в така нареченото „жирене” – ползването на жълъда за паша и угояване
на животни. Кастренето за листников фураж на дърветата е било забранено с цел
формиране на нормални корони и максимално производство на плодове. В синтаксономично
отношение горите в резервата се отнасят към съобществата от асоциацията Digitali

viridiflorae-Quercetum frainetto Gamisans et Herbard 1980, които включват благунови гори с
участие на Fagus sylvatica L., намиращи се в междинната зона между ксеротермичните и
планинските широколистни гори. Съгласно възприетата класификация на местообитанията
от европейска значимост в България тези гори се отнасят към местообитание 91М0.

Сн. 1. Благунови гори в резерват „Соколата“

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър.

Разпределението на дърветата по диаметър е бимодално (фиг. 1.1.). Благунът (Quercus

frainetto) участва както в по-тънките, така и в по-дебелите степени по дебелина.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B) Q .

frainetto.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е умерено-висока – 15 броя с диаметър
над 65 cm и 9 с диаметър над 70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Q. frainetto

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

24

21

≥ 62

15

12

≥ 66

15

12

≥ 70

9

9

≥ 74

9

9

≥ 78

6

6

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Среденият запас на мъртвата дървесина е 31.5 m3ha-1. Наличната стояща и паднала
мъртва дървесина се характеризира с различна степен на разлагане (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

3

-1

3

-1

Общо
[m3ha-1]

[m ha ]

[m ha ]

Липса на разлагане

0.6

0

0.6

Разлагане на кората и тънките клони

3

1.5

4.5

Частично повърхностно разлагане на стъблото

5.1

4.4

9.5

разложена, наличие на разлагане в дълбочина

3.9

5.9

9.8

Стъблото силно разложено в дълбочина

1.8

5.3

7.1

Общо

14.4

17.1

31.5

Преобладаващата част на стъблото повърхностно

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на относително висока вариабилност по отношение на
гъстотата и средния диаметър на дървостоите (фиг. 4.1.).

4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и средния диаметър на
дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е добър – общата численост на подраста
надвишава 16000 бр.ha-1 в 55% от отчетните площадки (фиг. 5.1.). Възобновителният
потенциал на благуна (основният дървесен вид за местообитание 91M0) е добър –
числеността на подраста от благун надвишава 16000 бр.ha-1 в 45% от отчетните площадки
(фиг. 5.1). Наличие на младиняк, в т.ч. и от Q. frainetto, с численост над 2000 бр. ha-1 в 55%
от отчетните площадки (фиг. 5.2.).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) Q . frainetto.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) Q . frainetto.

Сн. 2. Възобновяване от Q. frainetto в котел

Обект на изследване: резерват „Средока“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: резерват “Средока” е разположен е върху стръмните
северни склонове по долното течение на река Мечи дол (Айдере). Разположен е в
землищата на гр. Малко Търново и с. Стоилово, съответно на 3 км от М. Търново и 2 км от
Стоилово. Общата му площ е 607.8 ха и е обявен със Заповед 75 от 18.01.1989 г. В резервата
има около 110.2 ха открити пространства от поляни и пасища. Територията му е характерна
с многото стръмни склонове и скални образувания. В резервата са запазени вековни дъбови
и букови гори. По бреговете на реката се срещат дървета от странджански дъб. Резерватът е
обявен за запазването на вековни високостъблени горунови, букови и благунови гори. От
ендемитите за Странджа се срещат червената пираканта, лавровишнята, чашковидната
звъника. Висока стойност има голямото находище от лавровишня, разположено в
централната част на резервата и компактните групи от колхидски джел. Заложените опитни
площи са в близост до местността „Остра чука“ в отд. 111 „а“, ДГС Малко Търново.
Надморската височина е от 160 до 220 m. Склонът в долната си част е с преобладаващо
северно изложение. Наклонът е между 10 и 35 градуса. Почвата е канелена горска,
песъчливо-глинеста, слабо каменлива, върху шисти. Не са намерени данни за собствеността
и ползването на гората преди обявяването на резервата “Средока”. Съгласно възприетата
класификация на местообитанията от европейска значимост в България тези гори се отнасят
към местообитание 91М0.

Сн. 1. Вековна дъбова гора в резерват „Средока“

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението на дърветата по диаметър е обратно-експоненциално (фиг. 1.1.).
Дъбовете участват както в по-тънките, така и в по-дебелите степени по дебелина.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
дъбове.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е значителна – 38 бр.ha-1 с диаметър над
58 cm и 10 бр.ha-1 с диаметър над 70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Дъбове

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

38

38

≥ 62

29

29

≥ 66

15

15

≥ 70

10

10

≥ 74

10

10

≥ 78

5

5

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е 20.9 m3ha-1. Почти липсват мъртви дървета с
разлагане на дървесината в дълбочина. (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

0.5

6.4

6.8

Разлагане на кората и тънките клони

0.0

5.9

5.9

0.0

6.4

6.4

0.0

1.8

1.8

Стъблото силно разложено в дълбочина

0.0

0.0

0.0

Общо

0.5

20.5

20.9

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на умерена вариабилност по отношение на гъстотата на
дървостоите – 73% от опитните площи са с гъстота между 200 и 800 дървета на хектар (фиг.
4.1.). Вариабилността по отношение на средния диаметър е също така умерена, като
значително преобладават опитните площи със среден диаметър между 20 и 40 cm – 91% от
всички опитни площи (фиг. 4.2.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е висок – числеността на подраста надвишава
8000 бр.ha-1 в 72% от отчетните площадки (фиг. 5.1.A) като числеността на подраста от дъб
надхвърля 8000 бр.ha-1 в 46% от отчетните площадки (фиг. 5.1.B). Числеността на
младиняка от всички дървесни видове е умерено висока (фиг. 5.2.A), докато на тази от дъб е
незначителна – до 500 бр.ha-1 в 95% от отчетните площадки (фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) дъбове.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) дъбове.

Обект на изследване: резерват „Стенето“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: резерват „Стенето“ е разположен в централната част на
Стара планина в Национален парк „Централен Балкан“. Надморската височина на
изследвания обект е от 1450 до 1550 m надм. в. Изложението е с преобладаваща северна
компонента. Наклоните са между 15 и 30º. Почвата е кафява горска преходна, предимно
върху кварцов порфир, средно каменлива, средно дълбока.

Резерватът е създаден за

запазването на вековни високостъблени букови и смърчови гори. През 1963 год. местността
„Стенето“ е обявена за народен парк, с площ около 1 600 хектара, който е прекатегоризиран
в природен резерват на 5 април 1979 г. и се превръща в най-големия резерват в НП
„Централен Балкан“. Сегашната площ на „Стенето“ е около 3 579 хектара. По-късно заедно с
други български резервати той е включен в световната мрежа на биосферните резервати по
прогарамата на ЮНЕСКО "Човек и биосфера". Обхваща цялото горно течение на река Черни
Осъм. Резерватът е сред най-неповлияните от човека територии в България. В него се
опазват първични горски екосистеми, които са типични за средната част на Стара планина.
Около 80% от горите са чисти букови гори, които на места са на възраст над 200 години.
Срещат се и отделни групи от дървета на възраст над 300 години. В „Стенето“ има и смесени
широколистни гори от габър, дъб, явор, както и от някои иглолистни видове като
обикновена ела и обикновен смърч. Има също ценни растения като тис, казашка хвойна и
силивряк. В резерват „Стенето“ се намира едно от най-големите находища на лавровишня в
България. Изследваната гора е разположена в горната част на наклонен склон, спускащ се
към река Черни Осъм. Гората се намира в близост до хижа „Дерменка“ в отд. 157 „а“ на ДГС
“Черни Осъм“ и е с неравномерна вертикална и хоризонтална структура, дължаща се на
падналите вековни дървета и освободените от тях пространства. Образувалите се котли са с
диаметър 15–25 m. Няма данни и не са установени следи от лесовъдска дейност в района на
изследваната гора. В горната част, в близост до хижата има паднали дървета, които са
рязани за почистване на преминаващата туристическа пътека. Не е установено изнасяне на
мъртва дървесина. Възрастта по ЛУП е над 190 год. Съгласно възприетата класификация на
местообитанията от европейска значимост в България тези гори се отнасят към
местообитание 9150, но се срещат и участъци с типични представители за 9130.

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението на дърветата по диаметър е бимодално (фиг. 1.1.). Не са
установени дървета от други дървесни видове с диаметър над 8 cm освен бук.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B) бук.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е значителна – 61 броя с диаметър ≥ 66
cm и 17 броя с диаметър ≥ 78 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Бук

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

106

106

≥ 62

78

78

≥ 66

63

63

≥ 70

35

35

≥ 74

35

35

≥ 78

18

18

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е значителен – 129.2 m3ha-1. Наличната
стояща и паднала мъртва дървесина е в различна степен на разлагане (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

28.8

10.4

39.2

Разлагане на кората и тънките клони

28.8

7.6

36.4

19.2

8.8

28.0

0.0

17.6

17.6

Стъблото силно разложено в дълбочина

0.0

8.0

8.0

Общо

76.8

52.4

129.2

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на ниска до умерена вариабилност по отношение на гъстотата
на дървостоите (фиг. 4.1.A). Вариабилността по отношение на средния диаметър е
значителна (фиг. 4.1.B).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на подраста е ниска, като надвишава 8000 бр.ha-1 едва в 8% от
отчетните площадки (фиг. 5.1.A и 5.1.B). Числеността на младинякa e значителна в
преобладаващата част от отчетните площадки (фиг. 5.2.).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) бук.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) бук.

Сн. 1. Резерват „Стенето“ – вековна букова гора

Обект на изследване: резерват „Стенето“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: изследваната смърчова гора се намира в резерват
„Стенето“, отд. 149 „б“ на ДГС “Черни Осъм“, Национален парк „Централен Балкан“.
Разположена е на надморска височина от 1660 до 1750 m надм. в. Изложението е с
преобладаваща северна компонента. Наклоните са между 10 и 35º.

Почвите са кафяви

тъмни върху кварцов порфир, средно каменливи, средно дълбоки.. Изследваната гора е
разположена в средната част на склон, спускащ се към горното течение на река Черни Осъм.
Гората е със сравнително неравномерна хоризонтална структура, дължаща се на паднали
или сухи стоящи смърчови дървета и освободените от тях пространства. Образувалите се
котли обикновено са с диаметър 10–15 m. Няма данни и не са установени следи от
лесовъдска дейност в района на изследваната гора. Не е установено изнасяне на мъртва
дървесина през последните 50 години. Възрастта по ЛУП е над 120 год. Съгласно
възприетата класификация на местообитанията от европейска значимост в България гората
се отнася към местообитание 9410.

Сн. 1. Резерват „Стенето“, вековна смърчова гора

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението на дърветата по диаметър е бимодално (фиг. 1.1.). В състава на
опитните площи значително преобладават дърветата от смърч.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
смърч.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е значителна – 72 броя с диаметър ≥ 62
cm и 22 броя с диаметър ≥ 74 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Смърч

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

89

83

≥ 62

72

66

≥ 66

44

44

≥ 70

33

33

≥ 74

22

22

≥ 78

–

–

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е значителен – 76.6 m3ha-1. Наличната стояща
и паднала мъртва дървесина е в различна степен на разлагане, като преобладават
дърветата с разлагане на кората и тънките клони (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

1.0

6.8

7.8

Разлагане на кората и тънките клони

17.4

35.2

52.6

0.0

9.9

9.9

0.0

3.2

3.2

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина
Стъблото силно разложено в дълбочина
Общо

0.0

3.1

3.1

18.4

58.2

76.6

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на ниска вариабилност по отношение на гъстотата на
дървостоите (фиг. 4.1.A). Вариабилността по отношение на средния диаметър е значителна,
като 36% от опитните площи са със среден диаметър между 31 и 40 cm (фиг. 4.1.B).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на подраста е ниска, като не надвишава 2000 бр.ha-1 в 84% от отчетните
площадки (фиг. 5.1.). Числеността на младиняка също така е ниска, както по отношение на
всички дървесни видове така и при смърча (фиг. 5.2.).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) смърч.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) смърч.

Обект на изследване: резерват „Узунбоджак“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: резерват „Узунбоджак“ е разположен в югоизточната част
на българска Странджа. Южната граница на резервата съвпада с държавната граница на
България, до река Резовска. Резерватът е обявен за защитена територия на 13.12.1956
година, а през март 1977 година е включен в списъка на биосферните резервати по
програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО, с обща площ от 2581.5 хектара. Намира се в
Странджа, изцяло зад граничното съоръжение на границата с Турция. В него са едни от найстарите буково-дъбови гори на Странджа. Особено характерни са горите с вечнозелен
подлес от странджанска зеленика. Установени са над 650 вида и подвида висши растения.
Около 65% от горите са дъбови, а 30% са букови. Реликтни дървесни и храстови видове са:
странджанският

дъб

(Quercus

hartwissiana),

лавровишнята

(Laurocerasus

officinalis),

странджанската зеленика (Rhododendron ponticum), понтийското бясно дърво (Dapne

pontica), колхидският джел (Ilex colhica), чашковидната звъника (Hypericum calycinum),
странджанската боровинка (Vaccinum arctostaphylos), дивата мушмула (Mespilus germanica) и
други. Резерватът е разположен на юг от село Кости и се намира в долината на река
Резовска на около 20 километра от нейното устие. Надморската височина варира между 50 и
300 m. През Узунбoджак преминават реките Резовска, Каретарска и Лопушница. Заложените
пробни площадки се намират в отд. 198 д на ДГС Кости, с площ 4.7 ha. Почвата е канелена
излужена, върху филит, слабо каменлива, глинесто-песъклива. Изложението е югозападно в
южната част на подотдела преминава в южно. Надморскaта височина от 200 до 280 m.
Насаждението заема билна част над р. Резовска. Не са намерени данни за собствеността и
ползването на гората преди обявяването на резервата “Узунбоджак“. Ползване след
обявяването

на

резервата

не

е

имало.

Съгласно

възприетата

класификация

на

местообитанията от европейска значимост в България тези гори се отнасят към
местообитание 91М0.

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението

на

дърветата

по

диаметър

е

най-близко

до

обратно-

експоненциалното (фиг. 1.1.). Горунът участва както в по-тънките, така и в по-дебелите
степени по дебелина.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
горун.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е ниска – едва 4 бр.ha-1 с диаметър
≥ 58 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Горун

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 54

24

24

≥ 58

4

4

≥ 62

0

0

≥ 66

0

0

≥ 70

0

0

≥ 74

0

0

≥ 78

0

0

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е висок – 112.8 m3ha-1. Почти липсват мъртви
дървета с разлагане на дървесината в дълбочина. (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

15.2

7.6

22.8

Разлагане на кората и тънките клони

6.4

52.4

58.8

0.0

24.8

24.8

0.0

4.0

4.0

Стъблото силно разложено в дълбочина

0.0

2.4

2.4

Общо

21.6

91.2

112.8

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на ниска до умерена вариабилност по отношение на гъстотата
на дървостоите – 84% от опитните площи са с гъстота между 400 и 1600 дървета на хектар
(фиг. 4.1.). Вариабилността по отношение на средния диаметър е също така ниска до
умерена, като липсват опитни площи със среден диаметър над 40 cm (фиг. 4.2.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър (B) на дървостоите.

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е относително висок – числеността на
подраста надвишава 8000 бр.ha-1 в 68% от отчетните площадки (фиг. 5.1.A) като
числеността на подраста от горун надхвърля 8000 бр.ha-1 също в 68% от отчетните
площадки (фиг. 5.1.B). Числеността на младиняка от всички дървесни видове е умерено
висока (фиг. 5.2.A), докато на тази от горун е незначителна – до 500 бр.ha-1 в 96% от
отчетните площадки (фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) горун.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) горун.

Сн. 1. Вековна дъбова гора в резерват „Узунбоджак“

Обект на изследване: резерват „Вардим“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща характеристика: Защитена местност „Стария дъб“, се намира на о-в Вардим,
ДГС „Свищов“, отдел 43 "е", местност "Рунтава бара", с надморска височина 19–21 m.
Мястото е почти равно с лек наклон на изток по-малък от 1 градус. Почвите са алувиални
разположени върху така наречен „гред“ (микроповишение, което през по-голяма част от
годината е незаливаемо). Микропониженията се наричат затони. Обектът, който е изследван
се намира в близост до няколко плитки затона, които при високи води на Дунав могат да се
запълнят с вода. Основната скала е на дълбочина над 2–3 m, и е съставена от чакъли и
пясъци. Съгласно възприетата класификация на местообитанията от европейска значимост в
България тези гори се отнасят към местообитание 91F0. Общата структура на гората е
частично хомогенна поради наличието на малки (0.03–0.06 ha) котли получени поради
естествено отпадане на стари дървета. Броят на котлите на хектар е 2–3, като преобладават
котлите с площ около 0.04 ha.
Защитената местност е обявена за запазване на вековна дъбова гора от обикновен
(вардимски, лонгозен) дъб принадлежащ към вида Quercus robur. Това е единствената
компактна дъбова гора запазена по дунавските острови на България. Гората се намира в
централната югоизточна част на острова, в близост до с. Вардим. Преди около 60 години
гората е стопанисвана като парково пасище. По-късно тази гора е обявена като защитена
местност, пашата е била забранена и преустановен достъпа на домашни животни. Голяма
част от пасищата са били залесени с култивари на евроамериканските тополи. В
непосредствена близост до защитената местност има залесени култивари тополи на възраст
около 50 години. Не е имало втора ротация на залесяване. Крайречната върбова ивица,
някои силно обрасли затони и една част от естествената гора са били запазени и не са
залесявани с тополови плантации. Вардимски дъб се среща почти по целия остров като
единични дървета или групи. Западно от защитената местност в централната част на
острова също има запазена компактна гора от вардимски дъб. По крайбрежната ивица южно
от с. Вардим също се срещат естествено дървета от обикновен дъб. Освен обикновения дъб
в изследвания дървостой се срещат бял бряст, бяла черница, бяла топола, пенсилвански
ясен. В храстовия етаж – храстовидна аморфа, къпина и рядко блатно кокиче. Подрастът е
предимно от храстовидна аморфа, пенсилвански ясен, бял бряст, бяла топола и много рядко
обикновен дъб. Установени са 10 бр. семенни фиданки от обикновен дъб върху площ от
около 7 ha. Липсата на възобновяване от дъб се дължи на голямата склопеност на гората
(средно над 0.8), наличието на диви животни, които се хранят и унищожават почти на 100%

жълъдите на дъба, като диви свине и елени. Средната възраст на старите дъбови дървета е
около 150 год. Отделни дървета с голям диаметър вероятно достигат възраст над 250
години.

Сн. 1. Дъбова гора в Защитена местност „Стария дъб“

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението на дърветата по диаметър е бимодално (фиг. 1.1.). Обикновеният
дъб участва само в по-дебелите степени по дебелина.

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
обикновен дъб.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е значителна – 64 бр.ha-1 с диаметър над
70 cm (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Обикновен дъб

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

75

75

≥ 62

75

75

≥ 66

75

7

64

64

64

64

64

64

Диаметър [cm]

≥ 70
≥ 74
≥ 78

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е значителен – 86.1 m3ha-1. Липсва разлагане
на дървесината в дълбочина (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

0.0

11.1

11.1

Разлагане на кората и тънките клони

0.0

66.7

76.7

0.0

8.3

8.3

0.0

0.0

0.0

Стъблото силно разложено в дълбочина

0.0

0.0

0.0

Общо

0.0

86.1

86.1

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на ниска до умерена вариабилност по отношение на гъстотата
на дървостоите – 94% от опитните площи са с гъстота до 800 дървета на хектар.
Вариабилността по отношение на средния диаметър е умерена (фиг. 4.1.).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на подраста е сравнително ниска (фиг. 5.1.А). Това е особено
характерно по отношение на обикновения дъб, като числеността на подраста от този вид не
надхвърля 2000 бр.ha-1 в нито една от измерителните площадки (фиг. 5.1.B). Числеността на
младиняка от всички дървесни видове е ≥ 4000 бр.ha-1 в 39% от опитните площи и до
500 бр.ha-1 в 56% от площите (фиг. 5.2.A). Числеността на младиняка от обикновен дъб не
надхвърля 500 бр.ha-1 в нито една от измерителните площадки (фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) обикновен дъб.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) обикновен дъб.

Обект на изследване: резерват „Витаново“
Автори: Георги Хинков, Цветан Златанов
Обща

характеристика:

резерват

“Витаново”

е

обявен

със

Заповед

№

1113/03.12.1981 на Комисията за опазване на природната среда при Министерския съвет и е
с площ 1112.4 хектара. Разположен е на 9 км от гр. Малко Търново и на 5 км от с. Бръшлян,
до северните склонове на главното Резовско било по границата с Република Турция.
Надморските височини са от 400 до 600 m обуславят съществената разлика на
растителността в района от тази в други странджански резервати (Силкосия, Узунбуджак и
Средока). Зоната на резервата обхваща предимно гори от източен бук и по-малко от източен
горун, цер и благун със средна възраст от 80 до 110 години. Наблюдава се характерен
подлес от южноевксинска растителност – странджанско бясно дърво, лавровишня, колхидски
джел и странджанска боровинка. Дъбовите гори са разположени в западната част на
резервата по билата най-често с южно изложение. Заложените пробни площи са в
местността „Тъпаните“ в отд. 3 „и“ и отд. 287 „б“. Районът попада в землището на с.
Бръшлян, ДГС „Малко Търново“. Надморската височина е около 500 m. Почвата е канелена
излужена, песъчливо-глинеста, върху шисти, слабо каменлива до каменлива в източната чат.
Наклонът е между 5–20 градуса. Изложението е южно. Не са намерени данни за
собствеността и ползването на гората преди обявяването на резерват „Витаново“. През
октомври 2011 год. в района е имало силен снеголом, а на места отделни дървета са
пострадали от снеговал. Съгласно възприетата класификация на местообитанията от
европейска значимост в България тези гори се отнасят към местообитание 91М0.

Сн. 1. Вековна дъбова гора в резерват „Витаново“

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър

Разпределението на дърветата по диаметър е унимодално, като дъбовете участват
както в по-тънките, така и в по-дебелите степени по дебелина (фиг. 1.1.).

Фиг. 1.1. Разпределение на дърветата по диаметър: (A) всички дървесни видове; (B)
дъбове.

2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността на най-едроразмерните дървета е незначителна – 7 бр.ha-1 с диаметър
58 cm или по-голям (табл. 2.1.).
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове

Дъбове

[бр.ha-1]

[бр.ha-1]

≥ 58

7

4

≥ 62

7

0

≥ 66

7

0

≥ 70

7

0

≥ 74

7

0

≥ 78

3

0

Диаметър [cm]

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Средният запас на мъртвата дървесина е 36.8 m3ha-1. Участието на мъртвите дървета
с разлагане на дървесината в дълбочина е относително малко (табл. 3.1.).
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[m3ha-1]

[m3ha-1]

[m3ha-1]

Липса на разлагане

3.6

14.0

17.6

Разлагане на кората и тънките клони

1.6

4.8

6.4

0.0

9.2

9.2

0.0

2.4

2.4

Стъблото силно разложено в дълбочина

0.0

1.2

1.2

Общо

5.2

31.6

36.8

Степени на разлагане на мъртвата
дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото

Общо

Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

4. Оценка според пространствената структура на гората
Наблюдава се наличие на относително ниска до умерена вариабилност по отношение
на гъстотата на дървостоите – 96% от опитните площи са с гъстота между 200 и 800 дървета
на хектар (фиг. 4.1.А). Вариабилността по отношение на средния диаметър е относително
ниска, като значително преобладават опитните площи със среден диаметър между 20 и
40 cm – 80% от всички опитни площи (фиг. 4.1.B).

Фиг. 4.1. Разпределение на опитните площи според гъстотата (A) и според средния
диаметър на дървостоите (B).

5. Оценка според възобновителния потенциал
Възобновителният потенциал на гората е много висок – числеността на подраста
надвишава 16000 бр.ha-1 в 84% от отчетните площадки (фиг. 5.1.A) като числеността на
подраста от дъб надхвърля 16000 бр.ha-1 в 92% от отчетните площадки (фиг. 5.1.B).
Числеността на младиняка от всички дървесни видове е умерено висока (фиг. 5.2.A), докато
на тази от дъб е незначителна – до 500 бр.ha-1 в 96% от отчетните площадки (фиг. 5.2.B).

Фиг. 5.1. Разпределение на опитните площи според числеността на подраста от: (A)
всички дървесни видове; (B) дъбове.

Фиг. 5.2. Разпределение на опитните площи според числеността на младиняка от: (A)
всички дървесни видове; (B) дъбове.

Обект на изследване: резерват „Парангалица“
Автори: Момчил Панайотов и колектив
Данните се базират на теренни проучвания в периода 2008-2011 г. (Panayotov,
M., Kulakowski, D., Laranjeiro, D.S. andBebi, P. 2011. WinddisturbancesshapeoldNorwaysprucedominatedforestinBulgaria.
ForestEcologyandManagement,
262
(1):
470–481,
,doi:10.1016/j.foreco.2011.04.013) и нови не-публикувани данни от 2012 г.
Обща характеристика:
Резерват Парангалица опазва комплекс от иглолистни гори, доминирани от обикновен
смърч с обща площ около 250 ха. Намира се в горното течение на река Благоевградска
бистрица, на около 22 км югозападно от вр. Мусала (2925 m н.в.). Горите заемат склонове със
северно, северозападно и югозападно изложение в диапазона 1450 – 1950 m н.в. Под 1650 m
н.в., по северните склонове над течението на река Благоевградска бистрица горите са смесени
с доминиране на склопа от едроразмерни дървета от обикновена ела (до 70%) и обикновен
смърч и наличие на обикновен бук като компактно възобновяване във ветровални котли или
втори етаж. На склоновете с югозападно изложение над Хайдушка река горските участъци са
доминирани от обикновена ела и обикновен смърч с по‐слабо участие на обикновен бук. В
някои парцели има високо участие на едроразмерни бели борове в първия етаж. На
надморски височини над 1650 m горите са доминирани от обикновен смърч, като в склопа
участва бял бор, а над 1850 m и бяла мура. В участъците, които са повлияни от ветровали се
срещат групи ива, офика, трепетлика и бреза. Горите в резерват „Парангалица“ са описани като
неповлияни от човешка дейност и изключителен пример за стари гори с много висока
продуктивност още от първите лесоустроители, които са ги посетили в началото на 30‐те
години на 20‐ти век (Георгиев, 1933). При последващитаксационни измервания през 60‐те
години са установени рекордни запаси достигащи до 1450 m3/ha (Георгиев, 1970).
Климатът е планински, под влияние на аталнтически и средиземноморски влажни
маси. Средната годишна температура в най‐ниските части на резервата е 4.9°C, средната
януарска температура е ‐3.7°C, а средната юлска температура е 14.5°C. Годишната сума на
валежите е 933 mm с пролетно‐летен максимум и вторичен максимум в късна есен през някои
години (Раев, 1987). Почвите са дълбоки, кавяви горски и тъмноцветни горски.
През 70‐те и 80‐те години на 20‐ти век в резервата са провеждани системни проучвания
по отношение на растителността, животинския свят, почвеното разнообразие, хидрологичната
роля на горите и др. Данни от тях могат да се намерят в сборник от конференция, посветена на
резерват „Парангалица“, проведена през 1981 г. и други научни публикации.
В периодът 2008‐2011 г. е проведено детайлно проучване на режима на природни
нарушения на гората (Panayotovetal., 2011). Във връзка с него е направено картиране на база на
аеро‐фото снимки, теренни измервания в картираните участъци, определяне на възрастта на
участъците. Част от данните могат да бъдат намерени в цитираната публикация, а друга чрез
авторите на изследването. Това изследване очертава Парангалица като комплекс от гори,
формирани под прякото влияние на различни по мащаби природни нарушения, повечето от
които са били ветровали. През последните 150 годни над 18% от територията на горите е била
засегната от ветровали с размери до 10 ха, а около 4% от пожари. Тези събития са създали
сложна мозайка от горски участъци с различна структура и възраст. Важно е да се отбележи, че
тази не‐стопансивана и реално стара гора на много места е съставена от млади участъци,
директно граничещи със стари такива.

За нуждите на проекта на WWF за картиране на стари гори и разработване и
калибриране на индекс за определяне на гори във фаза на старост, могат да се
приложат няколко примера с данни от Парангалица.

Пример 1: Стари смесени гори с доминиране на склопа от обикновена
ела и обикновен смърч и наличие на бук като втори етаж или гъсто
възобновяване в котли.
Местоположение: Северния склон на река Благоевградска бистрица, парцел N2по картиране
на Panayotov et al., 2011, попадащ в отдел 20 по лесоустройство от 1966 г.
Гората е във фаза на старост, с неравномерна хоризонтална структура, котли с различни
размери, получени в резултат на падането на едно или няколко дървета. В рамките на парцела
има и ветровален котел с размер 0.37 ха, образуван през 1978 г. и към момента възобновен от
обикновен бук. Гората е описана като пример за стара гора през 30‐те години на 20‐ти век от
Желязко Георгиев. Вероятно е мястото на измерване на рекордните запаси през 60‐те години
по време на лесоустройствените работи.
Склонът е със северно изложение, стръмно, с наклон 30 до 40°, дълбоки кафяви горски почви.
Възрастта на дърветата варира, като се срещат от много млади, до 350 години. Повечето
доминиращите дървета са с възрасти от 200 до 260 години. Възрастите са установени чрез
дендрохронологичен анализ и съответно са сравнително точни. Срещат се дървета с диаметър
над 100 cm и височина до 55‐60 m.
В рамките на парцела са заложени 2 пробни площи от по 2 дка (правоъгълни, 50 м по
хоризонтал по 40 м по склона), а в предишни измервания 6 пробни площи с размери 10 х 10 m
(Panayotov et al., 2011).

Снимки от парцел N2
1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението по диаметър в двете пробни площи се доближава до негативна
експонента. И в двете пробни площи обикновената ела и обикновения смърч
доминират класовете на диаметър над 50 см, а обикновения бук присъства в по‐големи
количества под 50 см. Очертаните тенденции от заложените 2 пробни площи са сходни
с извадка от повече на брой, но по‐малки по размери пробни площи в същия парцел
(фиг. 1C)
A

B

C

Фиг. 1. Разпределение по диаметър на дърветата в: A) пробна площ N2‐1 B) пробна
площ N2‐2; C) група от малки по размер пробни площи(5 х 10х10m, 1 20х20 m) със
случайно разпределение в парцела
Получената оценка за индекса на старост е 2;
2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността

на

едроразмерните

дървета

е

много

висока

(табл.

2.1.).

Впечатление прави наличието на голям брой дървета с диаметри над 90 см – 18
в пробна площ N2-1 и 33 в пробна площ N2-2.

Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета: A) пробна площ N21; B) пробна площ N2-2;
A

Всички дървесни видове
Диаметър [cm]
[бр.ha-1]
≥ 58

103

≥ 62

100

≥ 66

83

≥ 70

78

≥ 74

70

≥ 78

68

≥ 90

18

B

Всички дървесни видове
Диаметър [cm]
[бр.ha-1]
≥ 58

70

≥ 62

68

≥ 66

60

≥ 70

60

≥ 74

60

≥ 78

58

≥ 90

33

Получената оценка за индекса на старост е 2;

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Количеството на мъртва дървесина в заложените пробни площи е над 200 m3/ha
(299m3/ha в N2‐1, 223m3/ha в N2‐2). Мъртвата дървесина е налична предимно като
паднали едроразмерни дървета в различни степени на разложение на дървесината, но
и като стоящи мъртви стъбла или остатъци от ниско пречупени стъбла.
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[Брой/ha]

[Брой/ha]

[Брой/ha]

Липса на разлагане

5

0

5

Разлагане на кората и тънките клони

20

25

45

0

25

25

20

20

40

10

35

45

Степени на разлагане на мъртвата

Общо

дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото
Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина
Стъблото силно разложено в дълбочина

Общо

55

105

160

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[Брой/ha]

[Брой/ha]

[Брой/ha]

Липса на разлагане

20

5

25

Разлагане на кората и тънките клони

20

10

30

20

20

40

20

10

30

Стъблото силно разложено в дълбочина

20

0

20

Общо

50

45

90

B

Степени на разлагане на мъртвата

Общо

дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото
Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

Получената оценка за индекса на старост е 2;
4. Оценка според пространствената структура на гората
Пространствената структура e хетерогенна в преобладаващата част от гората. Има
наличие на естествено образувани котли и прозорци. Има наличие наподраст в
различни фази на развитие.
Получената оценка за индекса на старост е 2;

5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на пониците и подраста с височина под 2 м е ниска. Установени са 315
бр./ha в пробна площ N2-1 и 480 бр./ha в пробна площ N2-2. Същевременно, трябва да

се отбележи, че наличните котли са добре възобновени с фиданки, които вече са с
диаметър на гръдна височина над 4 см и съответно са включени в графиките за
разпределението на дърветата по степени на дебелина. При измерванията на терен
преобладаваше усещането за наличие на достатъчно добре развит подраст, който е в
състояние своевременно да заеме освободили се пространства.
Получената оценка за индекса на старост е 1 поради ниската численост на подраста.
5. Оценка според наличието на следи от стопанска дейност.
В обследвания участък не са налични следи от стопанска дейност. Благодарение
на големия наклон той не е засегнат при извоза на дървесина при разчистването на
ветровала от 1963 г. , който се намира над изследвания участък.
Получената оценка за индекса на старост е 2
Сумирането на оценките за отделните параграфи по индекса на
старост дава обща оценка 11

Пример 2: Стари смесени гори с доминиране на склопа от обикновена
ела и обикновен смърч.
Местоположение: Югозападен склонсклон над река Хайдушки поток, парцел W3по картиране
на Panayotov et al., 2011, попадащ в отдел 22 по лесоустройство от 1966 г.
Гората е във фаза на старост, с неравномерна хоризонтална структура, котли с различни
размери, получени в резултат на падането на едно или няколко дървета. В рамките на парцела
има ветровални котели с размери 0.98 ха, формиран около1997 г., и 0.41 ха, формиран през
1968 г. и допълнително разширен около 1995г.
Склонът е с югозападно изложение, стръмно, с наклон до 30°, надморска височина 1550‐1700
m н.в., дълбоки кафяви горски почви.
Възрастта на дърветата варира, като се срещат от много млади, до около 200 години. Повечето
доминиращите дървета са с възрасти от 120 до 200 години. Възрастите са установени чрез
дендрохронологичен анализ и съответно са сравнително точни. Срещат се дървета с диаметър
над 100 cm и височина до 56.5m.
В рамките на парцела е заложена1 пробна площ от 2 дка (правоъгълни, 50 м по хоризонтал по
40 м по склона), а в предишни измервания 2 пробни площи с размери 20 х 20 m (Panayotov et
al., 2011).

Снимки от парцел W3

1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението по диаметър се доближава до негативна експонента. Обикновената
ела и обикновения смърч доминират класовете на диаметър над 20 см, а обикновения
бук присъства в по‐големи количества в най‐малките размери.

Фиг. 1. Разпределение по диаметър на дърветата
Получената оценка за индекса на старост е 2;
2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността

на

едроразмерните

дървета

е

много

висока

(табл.

2.1.).

Впечатление прави наличието на голям брой дървета с диаметри над 90 см – 15.
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове
Диаметър [cm]
[бр.ha-1]
≥ 58

85

≥ 62

65

≥ 66

65

≥ 70

45

≥ 74

35

≥ 78

35

≥ 90

15

Получената оценка за индекса на старост е 2;

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Количеството на мъртва дървесина в заложените пробни площи е много голямо ‐
570m3/ha. Мъртвата дървесина е налична предимно като паднали едроразмерни
дървета в различни степени на разложение на дървесината, но и като стоящи мъртви
стъбла или остатъци от ниско пречупени стъбла.

Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[Брой/ha]

[Брой/ha]

[Брой/ha]

Липса на разлагане

20

0

25

Разлагане на кората и тънките клони

25

10

35

0

45

45

25

100

125

Стъблото силно разложено в дълбочина

0

45

45

Общо

75

200

275

Степени на разлагане на мъртвата

Общо

дървесина

Частично повърхностно разлагане на
стъблото
Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

Получената оценка за индекса на старост е 2;

4. Оценка според пространствената структура на гората
Пространствената структура e хетерогенна в преобладаващата част от гората. Има
наличие на естествено образувани котли и прозорци. Има наличие наподраст в
различни фази на развитие.
Получената оценка за индекса на старост е 2;
5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на пониците и подраста с височина под 2 м е сравнително висока за
изследваните видове – 1425 бр./ha, като от тях 1240 бр. са от обикновена ела. Те са
сравнително равномерно разпределени по класове на височина през 50 см, от 50 см до
над 200 см (но DBH < 4 cm).Tрябва да се отбележи, че наличните котли са добре
възобновени и с наличието на фиданки, които вече са с диаметър на гръдна височина
над 4 см и съответно са включени в графиките за разпределението на дърветата по
степени на дебелина. Те са с леко доминиране на обикновения бук. При измерванията
на терен преобладаваше усещането за наличие на достатъчно добре развит подраст,
който е в състояние своевременно да заеме освободили се пространства.
Получената оценка за индекса на старост е 2
5. Оценка според наличието на следи от стопанска дейност.
В обследвания участък са налични минимални следи от стопанска дейност.
Единични едроразмерни дървета са отсечени, като се предполага, че това е било
ограничено във времето отстраняване на сухи дървета по „санитарни причини“
следветровала от 1963 г. (т.е. около 50 годишен период). От исторически сведения е
известна такава практика, като наблюдаващите резервата научни работници са се
противопоставили на нея и тя е прекратена бързо. Може да се счита, че отстранените
дървета не са променили съществено облика на гората поради наличието на голям
брой едроразмерни дървета.
Получената оценка за индекса на старост е 1 поради наличието на все пак минимални
следи от човешка намеса.
Сумирането на оценките за отделните параграфи по индекса на
старост дава обща оценка 11

Пример 3: Стари гори с доминиране на обикновен смърч
Местоположение: Югозападен склон над река Хайдушки поток, парцел W11по картиране на
Panayotov et al., 2011, попадащ в отдел 26 по лесоустройство от 1966 г.

Гората е във фаза на оптимум към преход към фаза на старост. Налични са участъци с
равномерно разпределени едроразмерни дървета, но и участъци с ново‐възникнали котли,
получени в резултат на падането на групи дървета. Те все още не са възобновени. В рамките на
парцела има ветровален котел с размери 0.31 ха, формиран около 1969 г., и към момента
отлично възобновен с обикновен смърч и обикновена ела.
Склонът е с изложение запад‐югозапад, стръмно, с наклон до 30°, надморска височина 1630 до
1800 m н.в., дълбоки почви.
Възрастта на дърветата варира по‐слабо, като склопа е изграден от дървета на възраст от 170
до около 220 години. Възрастите са установени чрез дендрохронологичен анализ и съответно
са сравнително точни. Срещат се дървета с диаметър до 96 cm и височина до 54.4 m.
В рамките на парцела е заложена 1 пробна площ от 2 дка (правоъгълна, 40 м по хоризонтал по
50 м по склона), а в предишни измервания 3 пробни площи с размери 10 х 10 m и 2 пробни
площи с размери 20 х 20 m (Panayotov et al., 2011).

Снимка от парцел W11
1. Оценка според формата на разпределението на дърветата по диаметър
Разпределението по диаметър се доближава до уни‐модално (фиг. 1A). Обикновения
смърч доминира, като има присъствие на единични бели борове с диаметър над 70 см
и ели с диаметър под 70 см. Почти не са налични дървета в най‐малките размери.
Сходна тенденция се наблюдава и от данните от по‐голям брой пробни площи с по‐
малки размери, които са случайно разпределени в парцела (фиг. 1B), въпреки, че тя
показва наличие на по‐голям брой дървета от бял бор.

А

B

Фиг. 1. Разпределение по диаметър на дърветата: A) пробна площ 0.2 ha; B) Случайно
разположени в парцела 3 пробни площи с размери 10 х 10 m и 2 пробни площи с
размери 20 х 20 m
Получената оценка за индекса на старост е 1;
2. Оценка според броя едроразмерни дървета
Числеността

на

едроразмерните

дървета

е

много

висока

(табл.

2.1.).

Впечатление прави наличието на голям брой дървета с диаметри над 90 см – 18.
Таблица 2.1. Численост на установените едроразмерни дървета

Всички дървесни видове
Диаметър [cm]
[бр.ha-1]
≥ 58

110

≥ 62

110

≥ 66

105

≥ 70

85

≥ 74

65

≥ 78

55

≥ 90

18

Получената оценка за индекса на старост е 2;

3. Оценка според наличието на мъртви дървета
Количеството на мъртва дървесина в заложените пробни площи е много голямо ‐
572m3/ha. Мъртвата дървесина е налична предимно като паднали едроразмерни
дървета в различни степени на разложение на дървесината, но и като стоящи мъртви
стъбла.
Таблица 3.1. Количество и степени на разлагане на мъртвата дървесина

Степени на разлагане на мъртвата

Стояща

Лежаща

дървесина

дървесина

[Брой/ha]

[Брой/ha]

[Брой/ha]

10

0

10

Общо

дървесина

Липса на разлагане

Разлагане на кората и тънките клони

40

80

120

10

55

65

5

10

15

Стъблото силно разложено в дълбочина

0

15

15

Общо

65

160

225

Частично повърхностно разлагане на
стъблото
Преобладаващата част на стъблото
повърхностно разложена, наличие на
разлагане в дълбочина

Получената оценка за индекса на старост е 2;
4. Оценка според пространствената структура на гората
Пространствената структура e хомогенна в преобладаващата част от гората. Има
наличие на естествено образувани котли и прозорци, но те не са възобновени към
момента на теренното проучване
Получената оценка за индекса на старост е 1;
5. Оценка според възобновителния потенциал
Числеността на пониците и подраста с височина под 2 м е много ниска – 40
бр./ha.Tрябва да се отбележи, че наличните котли са формирани сравнително скоро и
вероятно поради това няма възобновяване. Във ветровални участъци в близост има
отлично възобновяване от обикновен смърч и в по-малка степен от обикновена ела.
Възобновяване от бял бор, който присъства сред доминиращите дървета не се
наблюдава.
Получената оценка за индекса на старост е 0
5. Оценка според наличието на следи от стопанска дейност.
В обследвания участък не са налични следи от стопанска дейност.
Получената оценка за индекса на старост е 2
Сумирането на оценките за отделните параграфи по индекса на
старост дава обща оценка 8

