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 Буковите гори са и едни от най-разпространените гори в 
България. Тези гори имат голямо икономическо значение за 
страната. От тях годишно се добиват около 900 000 m3 дървесина 
или ¼ от общия годишен добив. Огромна е тяхната екологична
роля и приносът им за осигуряване на питейна вода за
населението.

 Дърводобивът е една от основните дейности в горите. При 
извършването му, особено при главните сечи е необходимо да се 
положат усилия за да се възобнови правилно всяко насаждение. 



 Наранявания на 
неотсечените дървета след 
извеждане на сечта.
 Нарушаване целостта на 

почвата.
 Различни наранявания 

на подраста.

Повреди при сечта



 В условията на нашата страна
добивът на дървесина се извършва със
специализирани горскостопански
трактори, приспособени селскостопански
трактори, животинска теглителна сила и
късометражни въжени линии, а за
поваляне и кастрене се използват
бензиномоторни триони.

 При тези процеси се поврежда част от
наличния подраст и на места може да се
компрометира възобновяването на гората.



 За първи път значението на
нанесените повреди при сечта
върху възобновяването на горите
е разгледано от Westweld (1926).

 Първите изследователи
констатират, че при широко-
листните видове, общият брой на
наранени дърветата е много
повече от очакваното.



 Буковият подраст е устойчив
на механични повреди и се
възстановява добре, но зрелите
насаждения формират дървесина
с по-ниско качество. Това се
дължи на попадане на различни
бактерии и патогенни вредители в
стъблата на наранения подраст.

 Развитието на различни
гнилостни процеси протича през
целия им живот и формира
дървета с некачествена дървесина.



Стадии при извеждане на сечта

 Поваляне
 Кастрене
 Рзкройване
 Складиране

Методика



 височината на подраста,
 разстоянието на пробните площадки до

извозните пътища,
 технологията на дърводобив (вид на

извозните машини),
 разстоянието на отделните площадки до

оставащите дървета,
 разстоянието на пробните площадки до

отсечените дървета
 наклон на терена.

Фактори влияещи на повредите на подраста



УОГС „Петрохан“
УОГС "Петрохан" е разположено върху 

североизточните склонове на Западна 
Стара планина. Общата му площ е 7192 ha. 
Релефът на стопанството е типично 
планински, стръмен, с дълбоко врязани 
речни долини и стръмни второстепенни 
била. Най-ниската точка в района на 
стопанството е с надморска височина 350 
m, а най-високата 1900 m. 
Голяма част от горската площ 88,5%
попада в средния планински пояс на 
горите от бук и иглолистни (600-1800 m), 



Методика
Във всеки от обектите е заложена

пробна площ от 0.20 ha. В нея е извършено
систематично разположение на малки
пробни площадки от 3.14 m2 . В центъра на
всяка от тях е поставено колче. Колчетата
са позиционирани в точките на пресичане
на координатна мрежа през 6 метра (Aho et
al., 1983) и са трайно маркирани на терена
със светлоотражателен спрей. Общият
брой на пробните площадки е 9, като са
разположени по 3 във ред. Една пробна
площ има 3 реда отстоящи един от друг на
растояние 6 метра.



Разпределение на наличния подраст във височинни класове според височината

 0,3 м – млад; 
 0,3-0,6 м – неукрепнал;
 0,6-1,3 м – укрепнал;
 до 2 см (диаметър) – прерастнал
 2-6  см  (диаметър)

Състояние на подраста преди сечта
 добро състояние – без повреди;
 незадоволително – с повреди.

Метод за оценка на подраста



Състояние на подраста след сечта

Подраста  е подразделен в 4 категории спрямо нанесените повреди 
(Granhus, 2001):
 1- здрав;
 2- частично повреден; 
 3- силно повреден, но жив подраст, на когото пречупването е в горната 1/3 
от стъблото; 
 4- загинал – този, при който имаме пречупване на горните 2/3 от стъблото.



Техническа характеристика на специализирания горскостопански 
трактор LKT 50

Двигател Perkins 704-30
Мощност 47 Kw
Скоростна кутия – хидростатична
Лебедка – двубарабанна
Маса – 4580 kg



Метод за определяне на технологията на дърводобив

 Технологията на дърводобив е определена визуално и чрез
интервюиране на екипа, извършващ дърводобива. Отбелязан е
точният вид (модификация) на теглителната машина, с оглед
намиране на брутното тегло на трактора по данни от завода
производител.

 Видовете сечи са дадени по лесоустройствен проект и
технологичен план.

 За всяко сечище са записани параметрите, като среден
диаметър и височина на подлежащите за сеч дървета, вид и
интензивност на сечта. Наклонът на терена, бонитетът, запасът
на насаждението, средната височина и средният диаметър на
съответния подотдел са извлечени от ЛУП.



Подотдел 49 б
Надм. височина, m 800

Изложение И
Наклон, градуси 25

Почва Кафява горска

Възраст, год. 140
Ср. височина (m) 31

Ср. диаметър (cm) 41
Бонитет I

Запас на ha с клони m3 309

Ползване % 20
Пълнота 0,7

Вид на сечта Групово-постепенна

Таксационно описание на подотдела

Резултати



На територията на пробната площ
дървесният етаж е представен единствено от
вида Fagus sylvatica L. Общото му покритие е
50%. Общото покритие на тревните видове е
30%. По-често срещани видове от групата на
разнотревието са: Galium odoratum (L.) Scop.
С ниско покритие са видове като: Digitalis
lanata Ehrh.. Присъства подраст на Fagus
sylvatica L. и Prunus avium L. От папратите се
среща Pteridium aquilinum (L.) Kuhn; от
житните: Poa nemoralis l и др., а от киселите
треви - Luzula luzoloides (Lam.) Dandy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Friedrich_Ehrhart
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Adalbert_Maximilian_Kuhn


 По избраната методика на територията на
УОГС „Петрохан“ в буково насаждение бяха
заложени 9 пробни площадки от по 3,14 м2 на
площ от 2 дка.
 Общият брой на измерения подраст е 89
бр. Количеството му е 59363 бр./ha. Средното
количество подраст на заложените пробни
площадки е 4 бр. Той е разпределен в 5
височинни класа, както следва: млад – 12%,
неукрепнал – 18%, укрепнал – 18% и
прераснал – 52% (табл. 6)

Състояние на подраста при извършване на групово-постепенна сеч в 
УОГС „Петрохан“ 



височинен клас
Височина 

(m) брой %
млад 0.3 11 12

неукрепнал 0.35-0.6 16 18
укрепнал 0.65-1.3 16 18
прераснал до 0.02  (D) 46 52

0,02-0,06 (D) 0 10
общо 89 100

Таблица 6. Разпределение на буков подраст във височинни 
класове преди сечта в УОГС „Петрохан“



състояние след сечта брой %
здрав 14 15.7
частично повреден 40 44.9

силно повреден, но жив
22 24.7

загинал 13 14.6
общо 89 100

Състояние на буков подраст след проведена групово-
постепенна сеч в УОГС „Петрохан“
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Sheet1

		№ ПП		№ на подраст		Височина преди сечта		Състояние  след сечта		Вид повреда след сечта		Фаза на сечта, в която е извършена повредата

																				0,3 м – млад;

																				- 0,3-0,6 м – неукрепнал;

		1				2.7		3		2/3 от горната част я няма; корона и кора		извличане								- 0,6-1,3 м – укрепнал;

						1.5		3		1/3 я няма; кора		извличане								- 1,3-3 м  – прерастнал

						0.7		2		1/3 я няма; кора										 Да се добавят бройки или %

		2				1.4		2		ожулена кора с повреди, повече от 10 см по цялото стъбло

						1.4		2		ожулена кора с повреди, повече от 10 см по цялото стъбло

						1.25		2		ожулена кора с повреди, повече от 10 см по цялото стъбло

						0.9		2		ожулена кора в основата; 5 см												брой		%

						0.8		2		ожулена кора в основата; 5 см										млад		0

		3				2.2		2		огънато, ожулвне 1 см										неукрепнал		0

						1.1		2		огънато, ожулвне 5 см										укрепнал		15		32

						0.8		1												прераснал		68		68

						2.3		2		ожулване 10 см; корона липсва												47		100

						2.35		2		ожулване 10 см; корона липсва

						1.6		3		счупен връх; наклонено 45

						1.5		3		пречупено										състояние след сечта				брой		%

		4				2.1		2		счупен връх, ожулен, повреденаа корона										здрав;		1

						2.2		3		наклонен, ожулен, едностранно редуцирана корона										- частично повреден;		2

						0.6		3		наклонен от вършина		кастрене								- силно повреден, но жив;		3

						0.6		3		наклонен от вършина										-  загинал .		4

		5				1.9				леко наклонено; ожулено

						1.8				наклонено, ожулено 10 см кора										вид на повредата		брой		%		височинен клас				0,3 м – млад;		1

						1.2		2		ожулвне										наранена кора		8		17.0212765957						0.35-0.6		2

						0.8		2		ожулване; 1/2 от короната липсва										повредена корона		0		0						- 0,6-1,3 м – укрепнал;		3

						1.5				ожулване на кора										пречупен		7		14.8936170213						- 1,3-3 м  – прерастнал		4

		6				1.9		2		пречупен връх										наведено стъбло		8		17.0212765957

						2.6		2		огънатото, наклонено										прегазен		4		8.5106382979

						2.5		2		силно наклонен										множествени повреди		16		34.0425531915

						1.2		3		огъното, изкривено, наклонено										здрав		4		8.5106382979

						1.5				пречупен връх, затрупано												47		100

		7				2.7		3		пречупен, затиснат

						1.7				затиснато										фаза на сечта, в която е установена повредата		брой		%

						2.9				огънат								пречупените		Подготовка на работната площадка		3		6.3829787234

						2.5				загинал								пречупени, ожулени		Поваляне		9		19.1489361702

						0.8				огънат								пречупените		Кастрене		4		8.5106382979

		8				1.5		3		пречупен								наранена кора		Извличане		14		29.7872340426

						0.9				затиснато								прегазен		Извозване		4		8.5106382979

						1.5		3		пречупен връх								наведено стъбло		Складиране на вършина		6		12.7659574468

						2.7		3		наклонено, ожулено										здрав		4		8.5106382979

						2.2		3		ожулено										липсващ		3		6.3829787234

		9				1.5		3		пречупено												47		100

						1.3		1

						0.9		1

		10				1.6				пречупен връх

						2.3				пречупен връх

						2.1				силно наклонен

						1.9				силно наклонен

						2.7				ожулено, огънато





Sheet2

		№ ПП		Разстояние до извозния път		Разстояние до останало стоящо дърво		Разстояние до повалено дърво

		1		0		2		6.5

		2		8		10		4.2

		3		1.5		3.7		4.5

		4		2		6.2		1.8

		5		2		11		4.5

		6		12		15		1.6

		7		12		15		9

		8		12		15		0.5

		9		12		16		0.5

		10		12		16		1.7





Barzia

		№ ПП		№ на подраст		Височина преди сечта		Състояние преди сечта		Вид повреда след сечта		Фаза на сечта, в която е извършена повредата

		1				1.5				2						0,3 м – млад;										ПП		брой

						0.55				3						0.35-0.6										1		14

						0.5				3						- 0,6-1,3 м – укрепнал;										2		9

						0.4				3						- 1,3-3 м  – прерастнал										3		8

						2.4				2						 Да се добавят бройки или %										4		5

						2.3				2																5		5

						1.4				3																6		2

						1.4				2																7		5

						1.5				1						височинен клас				брой		%				8		5

						1.35				3						млад		0.3		11		12.3595505618				9		8

						1.6				3						неукрепнал		0.35-0.6		16		17.9775280899				10		8

						1.5				4						укрепнал		0.65-1.3		16		17.9775280899				11		4

						1.35				4						прераснал		1.35-3		46		51.6853932584				12		6

						1.2				4						общо				89		100				13		2

		2				2.5				2																14		4

						2.3				3																15		5

						2.5				3																		6

						2.5				3										брой		%						90

						1.8				4						състояние преди сечта												4		10000		40000

						1.5				2						добро състояние – без повреди;				86		96.6292134831						89		667		59363

						1.1				3						-  незадоволително – с повреди		1.35-3		3		3.3707865169

						0.8				2										89		100

						0.3				4

		3				2.3				2

						1.9				3

						2.9				2

						1.5				2

						1.2				3						състояние след сечта				брой		%		височинен клас				състояние след сечта				брой		%		0.3		0,3-0,6		0,6-1,3		1,3-3				%		0.3		0,3-0,6		0,6-1,3		1,3-3

						1				3						здрав		1		14		15.7303370787

						1.5				3						частично повреден		2		40		44.9438202247						здрав;				14		15.7303370787		3		5		1		5						3.3707865169		5.6179775281		1.1235955056		5.6179775281

		4				2.6				2						силно повреден, но жив		3		22		24.7191011236						- частично повреден;				40		44.9438202247		2		5		8		25						2.2471910112		5.6179775281		8.9887640449		28.0898876404

						2.7				3						загинал 		4		13		14.606741573						- силно повреден, но жив;				23		25.8426966292		2		4		6		11						2.2471910112		4.4943820225		6.7415730337		12.3595505618

						1.5				3						общо				89		100						-  загинал .				12		13.4831460674		4		2		1		5						4.4943820225		2.2471910112		1.1235955056		5.6179775281

						1.9				4																		общо				89		100		11		16		16		46						12.3595505618		17.9775280899		17.9775280899		51.6853932584		100

						1.6				3						фаза на сечта, в която е установена повредата																						0.3		0,3-0,6		0,6-1,3		1,3-3

		5				0.2				4						Подготовка на работната площадка																здрав;						3.3		5.6		1.1		5.6

						0.25				4						Поваляне																- частично повреден;

						0.5				4						Кастрене																- силно повреден, но жив;

						0.15				4						Извличане																-  загинал .

						0.15				2						Извозване

		6				0.4				4						Складиране на вършина

						0.15				3

		7				1.5				2

						0.9				2

						1.4				1

						1.5				1

						1.6				2

		8				1.4				2

						1.2				3

						0.2				2

						0.15				3

						0.4				3

		9				0.9				2

						1.1				3

						1.6				2

						1.9				2

						2.1				2

						1.5				1

						1.5				2

						0.7				2

		10				2.2				1

						1.9				2

						1.9				2

						2.4				2

						1.25				2

						1.5				3

						1.5				2

						2.1				нагризан връх 2

		11				1.6				2

						2.3				нагризан връх 2

						2.2				нагризан връх 2

						0.4				2

		12				0.7				3

						0.35				2

						0.55				2

						0.4				1

						0.2				1

						0.45				2

		13				0.15				1

						0.15				1

		14				0.7				2

						0.6				2

						0.5				1

						0.4				1

		15				0.65				2

						0.9				1

						0.6				2

						0.5				1

						0.4				1





Barzia2

		№ ПП		Разстояние до извозния път		Разстояние до останало стоящо дърво		Разстояние до повалено дърво

		1		13				2.6

		2		13				4.9

		3		13				11

		4		13				4.8

		5		13

		6		23		3.3

		7		23				2.8

		8		23		20		2.7

		9		23				2.4

		10		23				2.1

		11		33				4

		12		33				1.6

		13		33		1.8		5.3

		14		33		1.5		11

		15		33





Sheet3

		Височина преди сечта		Състояние  след сечта		Вид повреда след сечта

		2.7		3		2/3 от горната част я няма; корона и кора						0,3 м – млад;		1

		1.5		3		1/3 я няма; кора						0.35-0.6		2

		0.7		2		1/3 я няма; кора						- 0,6-1,3 м – укрепнал;		3

		1.4		2		ожулена кора с повреди, повече от 10 см по цялото стъбло						- 1,3-3 м  – прерастнал		4

		1.4		2		ожулена кора с повреди, повече от 10 см по цялото стъбло

		1.25		2		ожулена кора с повреди, повече от 10 см по цялото стъбло

		0.9		2		ожулена кора в основата; 5 см

		0.8		2		ожулена кора в основата; 5 см

		2.2		2		огънато, ожулвне 1 см

		1.1		2		огънато, ожулвне 5 см

		0.8		1

		2.3		2		ожулване 10 см; корона липсва

		2.35		2		ожулване 10 см; корона липсва

		1.6		3		счупен връх; наклонено 45

		1.5		3		пречупено

		2.1		2		счупен връх, ожулен, повреденаа корона

		2.2		3		наклонен, ожулен, едностранно редуцирана корона

		0.6		3		наклонен от вършина

		0.6		3		наклонен от вършина

		1.9				леко наклонено; ожулено

		1.8				наклонено, ожулено 10 см кора

		1.2		2		ожулвне

		0.8		2		ожулване; 1/2 от короната липсва

		1.5				ожулване на кора

		1.9		2		пречупен връх

		2.6		2		огънатото, наклонено

		2.5		2		силно наклонен

		1.2		3		огъното, изкривено, наклонено

		1.5				пречупен връх, затрупано

		2.7		3		пречупен, затиснат

		1.7				затиснато

		2.9				огънат

		2.5				загинал

		0.8				огънат

		1.5		3		пречупен

		0.9				затиснато

		1.5		3		пречупен връх

		2.7		3		наклонено, ожулено

		2.2		3		ожулено

		1.5		3		пречупено

		1.3		1

		0.9		1

		1.6				пречупен връх

		2.3				пречупен връх

		2.1				силно наклонен

		1.9				силно наклонен

		2.7				ожулено, огънато
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						0.3		0,3-0,6		0,6-1,3		до 0,02 (D)

				здрав		3.3707865169		5.6179775281		1.1235955056		5.6179775281

				частично повреден		2.2471910112		5.6179775281		8.9887640449		28.0898876404

				силно повреден, но жив		2.2471910112		4.4943820225		6.7415730337		12.3595505618

				загинал		4.4943820225		2.2471910112		1.1235955056		5.6179775281
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здрав

частично повреден

силно повреден, но жив

загинал





Статистически анализ

Test Statisticsa

 Median .1682
 Chi-Square 6.000b

 df 3
 Asymp. Sig. .112
 a. Grouping Variable: condition
 b. 8 cells (100.0%) have expected frequencies less than 5. The 

minimum expected cell frequency is 2.0.
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