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"Регионални лесовъдски системи за стопанисване 
на издънковите дъбови гори в Западна България" 



Работен колектив 
1. доц. д-р Георги Костов – лесовъдство 
2. гл. ас. д-р Нено Александров – лесовъдство 
3. гл. ас. д-р Тома Тончев –  таксация и лесоустройство 
4. гл. ас. д-р Николай Зафиров – лесозащита и 

дендрохронология 
5. доц. д-р Невена Шулева – икономика 
6. доц. д-р Емил Молле – биостатистика 
7. доц. д-р Мариус Димитров – биоразнообразие 



Цел на проучването 
 Да се обоснове въвеждането на подходящи 

лесовъдски системи за стопанисване на 

различните групи издънкови дъбови гори, 

успоредно с доказване на обективни критерии 

за тяхното разграничаване. 



Разпределение площта на издънковите дъбови гори 
(ГФ2-2015) 

1,1 милиона хектара – от тях дъбови 750 000 ха и 360 000 ха церови 



Обекти на проучване 
ЮЗДП 
 Благоевград 
 Земен 
 Елин Пелин 
 Ихтиман 
 
СЗДП 
 Берковица 
 Мездра 
 Белоградчик 
 Лесидрен 



Методи  
 обработка на базата данни по ГСП  
 избор на критерии за формиране на групите  
  верификация на терен 
 теренни измервания в представителни 

насаждения за всяко ТП и група 
 лесовъдско-таксационна х-ка на дървостоя 
 оценка на възобновяването 
 оценка на здравословното състояние 
 залагане на производствени опити за проучване 

растежа на подраста при различни режими на 
стопанисване и нива на осветеност 



Резултати 

 растеж и производителност на издънковите 
дъбови гори - цели на производство и турнуси 

 оценка на здравословното състояние на 
издънковите дъбови гори 

 лесовъдски системи за стопанисване на 
различните групи издънкови дъбови гори 

 икономическа оценка на различните режими за 
стопанисване    



Групиране - критерии 
Критерии за формиране на групата за “възстановяване”: 
Наклон – над 30° 
Ерозия – наличие на ерозия  
Състояние – лошо  
Месторастене – бедни или сравнително бедни много сухи до сухи 
Почвен тип* - хумусно карбонатни 

Тази група е средно 5% от площта на всички издънкови дъбови насаждения 
Критерии за формиране на групата за “за превръщане”: 
Наклон –до 25° 
Състояние – добро 
Месторастене – сравнително богати до богати свежи или свежи до  
 влажни 
Допълнителни * -  
    - Бонитет ≤ 3; пълнота ≥ 0,5; възраст ≥ 40 години 
    - склон долна част 
Тази група е средно 25% от площта на всички издънкови дъбови насаждения 

Групата за смесено стопанисване се формира като остатък след изваждането на 
насажденията от останалите две групи. Около 70% от площта попадат в тази група. 



Среден обемен прираст за 
отделните групи 
издънкови дъбови гори 

 Реална 
производителност 

ЮЗДП 



Среден обемен прираст за 
отделните групи издънкови 
дъбови гори 

 Потенциална 
производителност 

ЮЗДП 



Производителност на издънковите дъбови 
дървостои на база средния обемен прираст 

Zsr Zsr norm Zsr Zsr norm Zsr Zsr norm
благун 0,77 ± 0,47 1,60 ± 0,93 1,28 ± 0,60 2,02 ± 0,86 2,24 ± 0,41 3,15 ± 0,37
цер 1,09 ± 0,48 1,93 ± 0,80 1,32 ± 0,63 2,11 ± 0,75 2,27 ± 0,31 3,34 ± 0,27
зимен дъб 1,10 ± 0,48 1,82 ± 0,73 1,22 ± 0,66 1,95 ± 0,87 2,26 ± 0,39 3,13 ± 0,31
космат дъб 1,12 ± 0,41 1,99 ± 0,86 1,03 ± 0,50 1,72 ± 0,64
Всички 1,08 ± 0,25 1,96 ± 0,53 1,43 ± 0,52 2,26 ± 0,91 2,28 ± 0,19 3,27 ± 0,12
благун 0,71 ± 0,36 1,16 ± 0,37 1,34 ± 0,60 1,81 ± 0,59 1,82 ± 0,41 2,61 ± 0,42
цер 1,05 ± 0,31 1,65 ± 0,34 1,61 ± 0,79 2,28 ± 0,77 1,94 ± 0,37 2,90 ± 0,34
зимен дъб 1,11 ± 0,51 1,70 ± 0,53 1,35 ± 0,69 1,80 ± 0,83 2,17 ± 0,76 2,98 ± 0,63
космат дъб 0,56 ± 0,27 0,93 ± 0,40 0,93 ± 0,58 1,36 ± 0,76
Всички 0,97 ± 0,34 1,53 ± 0,59 1,50 ± 0,56 2,06 ± 0,89 2,01 ± 0,22 2,87 ± 0,21

СЗДП

ЮЗДП

ТП ДГС дървесен вид
възстановяване смесено превръщане

Горите от групата за превръщане се характеризират с 2 пъти 
по-висок среден обемен прираст от горите за възстановяване 
и са с 30% по висока производителност от горите за смесено 
стопанисване. 



Динамика на средния обемен прираст по данни от ГСП и реални 
моделни стъбла за дървесните видове от групата за превръщане 

благун 

цер 

зимен дъб 



Динамика на средния обемен прираст по данни от ГСП и реални 
моделни стъбла за дървесните видове от групата за смесено ст-ване 

зимен дъб 

цер 



Цели на производство и турнуси 
 Възрасти на количествена зрелост и максимални стойности за 

средния обемен прираст по данни от ГСП 
 
 
 
 

 Възрасти на количествена зрелост и максимални стойности за  
средния обемен прираст по данни от стъблени анализи 
 

Секция превръщане смесено общо 
ЮЗДП СЗДП ЮЗДП СЗДП ЮЗДП СЗДП 

Robur 35 (2,90) 40 (2,50) 25 (1,96) 30 (2,02) 25 (2,11) 30 (2,02) 
Cerris 30 (2,71) 45 (2,45) 35 (2,30) 35 (2,40) 35 (2,30) 35 (2,40) 

Дървесен вид Превръшане смесено 
ЮЗДП СЗДП ЮЗДП СЗДП 

Благун 25 (3,97) 25 (3,76) 25 (2,57) 30 (3,27) 
Зимен дъб 50 (4,74) 30 (5,48) 50 (3,80) 40 (6,58) 
Цер 40 (5,01) 25 (5,46) 40 (3,32) 35 (5,39) 
Космат дъб -- -- 20 (2,04) 20 (2,60) 



 Възрасти на техническата зрелост и максимални стойности на 
средния обемен прираст 
 
 

 
 
 
 

 
 
Група за превръщане - турнус на сеч 65-70 години (ЮЗДП) и 70-80 
години (СЗДП) при цел на производство добив на общо количество 
строителна дървесина 
Група за смесено стопанисване - турнус на сеч 55-65 години при цел на 
производство средна строителна дървесина   

Цели на производство и турнуси 

Вид дървесина 
Превръщане Смесено 

ЮЗДП СЗДП ЮЗДП СЗДП 
ЕСД (възраст, Zv max) 80 (0,23) 60 (1,43) 95 (0,67) 80 (1,24) 
ССД (възраст, Zv max) 80 (0,35) 55 (1,26) 65 (1,23) 55 (1,25) 
ДСД (възраст, Zv max) 80 (0,02) 55 (0,09) 65 (0,11) 55 (0,11) 
Общо строителна  
(възраст, Zv max) 80 (0,60) 60 (2,21) 65 (1,43) 80 (1,79) 

Дърва (възраст, Zv max) 80 (1,18) 70 (2,79) 70 (1,50) 80 (1,67) 



Здравословно състояние  
 

 Анализ на изменението на фитосанитарното състояние на 
издънкови дъбови насаждения в проучвания район чрез 
динамиката в радиалния прираст, 

  Определяне на температурните и валежни въздействия върху 
тяхното състояние, 

 Установяване на видовия състав на важни биотични стресори за 
тези дървесни видове в района. 



Резултати от проучването на здравословното състояние на 
издънковите дъбови гори в представителните стопанства 
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ДГС Е. Пелин и           
ДГС Ихтиман                 

три стресови периода 

 

 

ДГС Земен                   
три стресови периода 

Стресови периоди: 
1) 60-те години, 

2) около началото 80-
те години до началото 

на 21-ви век и  
3) около 2010 г. до 

2011–2014 г. 
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Климатограма и динамика на температурно-валежния 
режим в северната част на проучвания район с 
Умерено-континентален климат 
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ДГС Берковица           
три стресови периода: 

1) 60-те години, 
2) от 80-те години до 

средата на 90-те 
години и  

3) 2000–2007 г. 

 

ДГС Мездра                 
три стресови периода: 

1) 60-те години, 
2) от първата половина 

на 80-те до 2005 г. и  
3) при горуна 2006–

2013 г. 

Резултати от проучването на здравословното състояние на 
издънковите дъбови гори в представителните стопанства 



Климатограма и динамика на температурно-валежния режим 
в проучвания район – Умерено-континентален климат 



Многофакторен регресионен анализ за влиянието на 
температурно-валежния режим върху състоянието на 
издънковите дъбови гори 



Многофакторен регресионен анализ за влиянието на 
температурно-валежния режим върху състоянието на 
издънковите дъбови гори 



Оптимален брой дървета на бъдещето  

за СЗДП 

за ЮЗДП 

Определени са на база качествена оценка на дървостоя по 
класификация на Шобер. 



Оценка на възобновяването 

 семенно възобновяване 

В насажденията от групата за смесено 
стопанисване 

В насажденията от групата за превръщане 



Оценка на възобновяването 
 Издънково възобновяване 
 

Не се установява статистически достоверна линейна 
зависимост и пряка връзка между диаметъра на 
пъна и издънкопроизводителната му способност. 



Реакцията на подраста на мероприятието 
подрязване на пънче 



Лесовъдски системи по групи за 
стопанисване 

Относителен дял на предвидените по действащ ГСП мероприятия  

ЮЗДП 

СЗДП 



Предпоставки за приложение на неравномерно-
постепенна сеч в издънковите дъбови гори 

 Неравномерност на процесите на остаряване на отделните 
издънкови екземпляри 

 Неравномерност на процесите на достигане на зрялост на 
отделните дървесни видове 

 Относителна добра достъпност на издънковите гори 
 Нееднаквост на стопанските намеси и антропогенния натиск в 

различни участъци от масивите 
 Обективна необходимост да се разсредоточи очерталото се голямо 

ползване поради „пакетността“ на издънковите дъбови гори. 
 Търсене на качествена строителна дъбова дървесина, която някои 

от издънковите гори могат да осигурят,  
 Съвременни екологични причини.  
 Налице са реални възможности за групиране и обединяване на по-

малките по площ съседни издънкови дъбови насаждения 
 



Характеристика на неравномерно-постепенната сеч 
като дългосрочна сеч по състояние 



Постепенно-котловинна сеч за издънковите дъбови гори 

 Теоретичният вариан на постепенно-котловинната сеч има поне четири фази, 
засягащи цялата площ с възобновителен период до 20 години.  

 В насаждения със склопеност 0,8-1,0 се провеждат подготвителна, а след това и 
осеменителна фаза на краткосрочно-постепенна сеч.  

 При склопеност от 0,7-0,6 се провежда само осеменителна фаза в семеносна година 
за желаният вид. Склопеността се намалява до 0,5-0,6. 

 Обикновено 3-5 години след тази фаза се пристъпва към отваряне на прозорци или 
котли, на местата където има най-голямо количество подраст от желаните дървесни 
видове.  

 Формата и размерът на котлите следват формата и размерът на групите от подраст. 
При липса на друг ориентир, диаметърът им трябва да е до една височина на 
дървостоя (около 20 метра).  

 Котлите се отварят наведнъж, а на 15 метра около тях може да се заложи изредена 
ивица по правилата на групово-постепенната сеч. В нея дървостоят се изрежда до 0,4-
0,5 склопеност.  

 След укрепването на подраста в първоначално отворените прозорци, за което са 
нужни между 3 и 5 години, същите се разширяват чрез еднократно изсичане на 
ивиците и залагане на нови.  

 Разширяването трябва да е само в посока на появилото се възобновяване.  
 Обикновено следващата намеса, след нови 4-5 години е окончателна фаза, като 

прозорците се сливат.  









Стъпки за внедряване на предложените указания 

 Приемане на указанията на ЕТИС на ИАГ 
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите утвърждава разработки и указания, свързани със:  

1. прилагане на сечи в горите;  

2. система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, 
включени в европейската екологична мрежа Натура 2000.  

3. (нова - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) системи и стандарти за стопанисване на определени гори  

 Промени в Наредба 8  
Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2015 г.; изм., бр. 71 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2017 г.) Неравномерно-постепенната 
сеч се провежда за създаване на насаждения със сложна вертикална, хоризонтална и възрастова структура при 
възобновителен период не по-малък от 40 години за светлолюбивите дървесни видове и не по-малък от 60 години 
за сенкоиздържливите.  

 Промени в Наредба 18 
- Стопански класове, цели на производство и турнуси 



Икономическа оценка  
Метод на нетния финансов принос (NFCu) 
 запаса на дървесината на корен (V), м3 
 осъвременената паричната стойност на дървесината от 

възобновителна сеч (Wвъз), лв. 
 осъвременената парична стойност на дървесината при 

отгледни сечи (Wотг), лв. 
 разходите за отглеждане без материален добив и 

тяхната бъдеща стойност към възрастта на 
насаждението (FVc), лв. 

 постоянните разходи и тяхната бъдеща стойност към 
възрастта на насаждението (FVv), лв. 

определяне на нетния финансов принос (NFCu) при 
различни възрасти на насаждението, лв/год  
 
 



Икономическа оценка  
 Годишен нетен финансов принос (NFCu) от 1 ха издънкови 

дъбови насаждения при прилагане на различни лесовъдски 
системи (експертно I) 

Експертно I – включва прилагане на всички лесовъдски дейности регулярно при 
интензивност средно 20% за отгледните сечи и 25% при възобновителните сечи  



Икономическа оценка  
 Годишен нетен финансов принос (NFCu) от 1 ха издънкови 

дъбови насаждения при прилагане на различни лесовъдски 
системи (експертно II) 

Експертно II – включва прилагане на всички лесовъдски дейности регулярно при 
интензивност средно 10-15% за отгледните сечи и 20% при възобновителните сечи 
като за целия турнусен период не се надхвърля нивото на средния обемен прираст 



Икономическа оценка  
 

Лесовъдски 
подход 

Превръщане в семенни Смесено стопанисване  
Разлика 

% 
За 

целия 
период 
лв/ха 

Средно  
лв/ха/год 

 

Разлика 
% 

За 
целия 

период 
лв/ха 

Средно  
лв/ха/год 

Разлика 
% 

 

Експертно I 
 

11084 139 -- 6867 86 -- 38% 

Експертно II 
 

8540 107 - 23% 4628 58 - 32% 46% 

разлика 2544 32 2239 37 

Алтернативата превръщане на издънковите дъбови гори в семенни или тяхното 
смесено стопанисване от икономическа гледна точка би струвала 38-46% по 
малко-приходи. Спазването на различни ограничения свързани с осигуряване на 
други екосистемни ползи и услуги от гората би довело до 23-32% загуби в 
сравнение с традиционните режими на стопанисване. 
Стойността на тези екосистемни ползи изчислена като разлика между двата 
подхода на стопанисване е 32 лв/ха/год от горите за превръщане и 37 лв/ха/год 
от горите за смесено стопанисване. 



Приложение на неравномерно-постепенна сеч  
в конкретно насаждения от групата за 
превръщане 



отдел 37 подотдел  т  ТП ДГС ”Берковица” 



Качествена оценка 
на дървостоя и 
естественото 
възобновяване 



Възможно приложение на нераномерно-постепенна сеч  
в насаждение отдел 31 подотдел т  ТП ДГС ”Берковица” 







Благодарим за вниманието! 
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