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• В горскостопанската практика първичната
биологична продуктивност на горските дендроценози
изразена чрез запаса и годишния прираст доскоро се
определяше главно в обемни единици

• Още в 1912 г. Weber отбелязва “... биомасата трябва
да се оценява в тегловни единици, при това не само
стъбловата дървесина но и листата, клоните и
кората”

• Хартинг (по Hülshoff, 1969) дава първите указания за
изразяване продуктивността на горската
растителност с теглото на сухото й вещество



ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ НАДЗЕМНАТА БИОМАСА В

ТЕГЛОВНИ МЕРКИ НА:

• червен дъб (култури) – Беляков, 1979

• насаждения от високопродуктивен смърч –
Димитров, Е. П., 1985

• насаждения от обикновен габър – Стипцов, Стойков, 
1992

• бял бор (култури) – Димитров, Е. П. и др., 2003

• черен бор (култури) – Цаков, Хр. и др., 2003 



ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И ДОКЛАДА

• Разпределение на биомасата по компоненти на

осредненото дърво по дебелина (в сурово и

абсолютно сухо състояние) по обем и тегло – за

крайните бонитети и дадена възраст на култури от

бял и черен бор

• Представяне на моделите за сурово и сухо тегло на

отделното дърво, наличния дървостой и отпадащата

част, средния и текущ прираст на културите от бял и

черен бор



ОБЕКТИ И МЕТОД НА РАБОТА

Тегловно-растежните модели (таблици) за надземна
биомаса по отделни компоненти (стъблова
дървесина, кора, стъбло с кора, клони, иглолиста, 
корона общо) са разработени въз основа на
експериментален материал от 121 опитни площи в
бялборови и 141 черноборови култури от
иглолистните комплекси в Родопите, Рила, Средна
гора и Предбалкана на Стара планина



ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА

• Структурата на надземната биомаса за бял бор

(Димитров, Е. П.., 1992) и нейният растежно-обемен
модел

• Средната вариационна крива, моделът на растежа и

• Моделът за процентно разпределение на

черноборовите дървета по степен на дебелина във

връзка със средния диаметър (Цаков и др., 1995)



• Абсолютно сухото тегло на биомасата на
черноборовите култури бе конкретизирано чрез
процента на относителна влажност на надземната
биомаса в зависимост от дебелината на стъблото
(Стойков и др., 1994)

• Количеството биомаса в тегловните таблици е
определено за нормално склопени насаждения с
единица пълнота. При нарушена структура на
дървостоя е нужна редукция на всички компоненти



РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Разпределение на суровата биомаса по компоненти

за белия и черния бор в проценти

100.022.36.715.677.78.669.1Pinus
nigra Arn.

100.019.85.314.580.27.672.6Pinus
sylvestris
L.

ВсичкоКоронаИгло-
листа

КлониСтъбло с

кора

КораСтъблова

дървесина

Дървесен

вид



Разпределение на абсолютно сухата биомаса

по компоненти в проценти

100.019.54.814.780.57.672.9Pinus nigra
Arn.
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Разпределение на обема и теглото на суровата

биомаса по компоненти в проценти за бял бор

100.019.85.314.880.57.672.6Тегло

100.020.54.815.779.510.069.5Обем
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Абсолютно суха биомаса на бялборовите

и черноборови култури в t/ha, по бонитети
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Стъбловата дървесина на белия бор в сурово
състояние е по-тежка от тази на черния бор

• В абсолютно сухо състояние процентното тегло на
стъбловата дървесина на белия бор е по-малко
спрямо суровото й тегло

• При черния бор стъбловата дървесина в абсолютно
сухо състояние е по-голяма от процентното й тегло в
сурово състояние

• Новите растежно-тегловни модели дават възможност
да се отчита надземната биомаса по компоненти в
сурово и абсолютно сухо състояние за отделното
дърво (в kg) и за целите дървостои (в t/ha). Те могат
да се използуват при планиране и рационално
пазарно ползуване на лесосечния фонд
































