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Изпълнителна агенция по
горите

Визия за развитие на горския сектор:
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 – 2020

„……….
• конкурентоспособен и
иновативен горски
сектор
• биологично
разнообразие
• количество и качество
на водните ресурси
• за икономическото
развитие на страната
• пълноценна реализация
на заетите в сектора
• за смекчаване на
ефекта от промяната
в климата
• поддържане на
здравословна околна
среда.
…………“
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Горите в България
 4 243 835 ha горски територии (около 37% от
територията на страната);
 приблизително 67 % широколистни гори;
 680.5 млн. м3 общ запас;
 14 млн. м3 годишен прираст-стояща дървесна маса;
 3.7 м3 – среден годишен прираст на ха;
 8.3 млн. м3 годишен добив(стояща дървесна маса);
 трета по биоразнообразие в Европа;
 3 национални парка, 11 природни парка и над 700
защитени територии;
По отношение на функциите горите се разделят на :
 Защитни - 56.5%;
 Специални – 5.8%;
 Стопански – 37.7 %.
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ЗАПАС И ПРИРАСТ ЗА 1995-2015 В КУБ. М
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Действително ползване за периода 1995 - 2015 в млн. куб. м по
категории дървесина
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Динамика на горските ресурси
В периода 2007-2009 колектив от Лесотехнически университет разработва тема „ Динамика на горските
ресурси в България при различни режими на стопанисване, разработка на Лесотехнически
университет“. Динамиката на ресурса е симулирана с европейския модел за информация и сценарии за
горите (EFISCEN). Това е модел за оценка на горските ресурси, подходящ за стратегически анализи на
територии над 10 хиляди хектара и за периоди над 20 до 50 години. Той е подходящ за оценка на
бъдещото състояние на горите според различни възприети нива на ползуване (сечи) в тях.
Използвани са следните сценарии:
Основен (базов) сценарий:
•
Това е сценарият, който предварително е познат на специалистите. В него са параметризирани,
както съвременната ситуация, така също и най-вероятните промени, основани на наличните
анализи и документи, напр. Анализ на горския сектор, Национална горска стратегия и др.
Сценарий максимално устойчиво ползване:
•
Този сценарий има за задача да прогнозира динамиката на ресурсите при значително завишение
на ползването (теоретично то е близко до максималното), като се следи за недопускане на
влошаване на сегашните параметри на ресурса.
Оптимистичен сценарий:
•
Този сценарий е близък до т.н. “Hаndbook scenario”, т.е. сценарий при който се изпълняват повечето
теоретично изисквани принципи на стопанисване.
Песимистичен сценарий:
•
Този сценарий изразява “застой” в стопанисването. От теоретична гледна точка, песимистичният
сценарий показва доколко е ефективна работата на стопаните на гората, което се изразява с
разликата в резултатите между песимистичния и останалите сценарии.

•

•

При изпълнение на основния сценарий,
залесената площ на ГФ ще нараства до 3,75
млн.ха
за
сметка
на
усвояване
на
лесопригодните територии от него. Ползването в
целия ГФ плавно ще нараства от 7,5 млн. m3/год.
до 9,0 млн. m3/год. Основен дял в нарастването
на ползването имат (възобновителни) сечи. При
този сценарий запасът на 1 ха нараства от 170
m3/ха до около 250 m3/ха, а прирастът намалява
от 4,6 m3/ха/год. до 4,1 m3/ха/год.
Сценарий максимален симулира ползване, което
е по-голямо от това по основния сценарий между
1,5 и 2 млн. m3/год., за целия ГФ и достига в края
на симулирания период до около 11,5 млн.
m3/год. Основният ресурс за увеличаване на
ползването се дължи на симулираните по-големи
нива на отгледни сечи. Посочените тенденции
показват необходимостта и възможността за още
по-интензивно ползване на ресурсите, отколкото
симулираното по сценарий, с цел подобряване
(подмладяване) на възрастовата структура на
горите, респ. увеличаване на прираста на един
хектар и намаляване на средния запасът на един
хектар. Общият стоящ запас в края на периода
нараства до 850 млн. m3.
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Сценарий оптимистичен доказва теоретична
възможност за увеличаване на ползването в
първите симулирани петгодишни периоди до
22 млн. m3/год. за целия ГФ и 16 млн. m3/год.
за ДГФ, с което се изпълнява т.н. привеждане
към Handbook стопанисване. Фактически това
е резерв на ГФ, чието потенциално
задействане ще се реализира в случаи на
евентуални катаклизми от природен или друг
характер. Симулираното устойчиво ползване
по този сценарий е в рамките на 13 млн.
m3/год. за ГФ и 8,5 млн. m3/год. за
експлоатационната част на ДГФ, води до найдобри средни параметри за прираста (около
5,5 m3/ха/год) и запаса на хектар (до 200 m3/ха
в края на периода).
• При песимистичният сценарий площта остава 3,64 млн. ха. При него се симулира
слабо намаляване на ползването от днешното равнище с около 1 млн. m3/год. за ГФ и
0,8 млн. m3/год. за ДГФ. В този случай е налице намаление в прираста на един хектар
до около 3,5 m3/ха/год., като едновременно запасът на един хектар намалява до 140
m3/ха в края на симулационния период. Теоретичното този сценарий показва
потенциалните загуби при нереализирано увеличение на ползването и по-висок
процент на отмиране на старите гори.
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Благодаря за вниманието!

