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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Днес съвременното общество е изправено пред редица предизвикателства, свързани с 

необходимостта да се намери баланса между създаването на условия за икономически 

растеж и благосъстояние на населението на Земята, като същевременно съхрани и опази 

биоразнообразието и природните богатства. Тази необходимост е породена, от една страна, 

от научно обоснованата причинно-следствена връзка между изменението на околната среда 

и негативното влияние на антропогенната дейност, свързана с развитието на 

индустриализацията и нарастващите потребности от ресурси и енергия, а от друга - от 

зависимостта на човешкото благосъстояние от състоянието на околната среда. 

В контекста на сложната взаимовръзка човек-природа-икономика и 

предизвикателствата пред човечеството, свързани с необходимостта от мониторинг и оценка 

на антропогенната дейност върху околната среда, в дисертационния труд се насочва 

внимание към планинските райони, които представляват силно уязвими на антропогенен 

натиск системи. В планинските райони на България е съсредоточена значителна част от 

природния капитал. Това обуславя ключовото им значение в осигуряването на вода за 

питейни и битови нужди за голяма част от територията на страната, производството на дървен 

материал и недървесни продукти, поддържането на биоразнообразието и развитие на 

туристическа дейност. Изучаването на природния и социално-икономически потенциал на 

планинските райони има голямо значение за науката и практиката, като подпомага процеса 

на формулиране на политики за планинските територии в посока към устойчивото им 

развитие. Оценките за природен капитал са комплексни, интердисциплинарни, изискващи 

разнообразни знания и експертиза. Не е възможно да се обхване пълният спектър на 

еколого-икономическите сметки в рамките на самостоятелна разработка. Затова 

настоящата тема разглежда един съществен и значим аспект на оценките за природен 

капитал, а именно въглеродната сметка като част от тематичните сметки за климата. 

Оценката обхваща горските екосистеми на представителна планинска територия – Рила 

планина. Задълбоченият литературен преглед на историческото развитие на идеите за 

природосъобразно ползване на природните ресурси е основата, върху която се развива 

темата. Проблемът е разгледан от една страна през призмата на гората като екосистема и 

свързаното с нея горско стопанство, а от друга - като насочва вниманието върху 

необходимостта за намиране на подходящ модел за оценка на цялостното въздействие на 

човека върху природата, свързано с развитието на икономиката на световно ниво. Този 

аспект се разгръща в концепцията за оценка на екосистемните услуги и природния капитал, 

като са разгледани основните елементи на научните дискусии по темите, както в теоретичен, 

така и в методологичен аспект, за да се стигне до разработването и предлагането на 

стандартизирана рамка за еколого-икономическите сметки за природен капитал през 2021 

г., като завършек на научната полемика по въпроса.  

2 ЛИТЕРАТУРНА СПРАВКА И ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

Гората е сложна екологична система, в която преобладаващата част от наземната 

растителност е дървесна. Поради своето екологично и социално значение, гората е била 

обект на ползване в продължение на столетия, предоставяйки ползи за човека в неговото 

социално и икономическо развитие. 
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Социално-икономическото развитие на света в последните години налага все повече 

алтернативните методи за стопанисване на горите, които са насочени към създаването и 

поддържането на смесени и хетерогенни гори като предпоставка за по-голямо биологично 

разнообразие и дългосрочна устойчивост. Това до голяма степен се дължи на осъзнаването 

на значението на многостранните функции на горите, както за поддържане на състоянието 

на горските екосистеми, така и за тяхното въздействие върху човека, предоставяйки 

различни по характер материални и нематериални ползи. Утвърждаващата се представа за 

гората като сложна, многокомпонентна и многофункционална система, заедно със списъка 

от продукти и ползи, които обществото очаква от нея, налагат цялостна промяна в насоките 

на лесовъдската практика към системи за стопанисване, които, освен дърводобивната 

функция на гората, да гарантират и съхранението и поддържането на останалите ѝ функции 

(Рафаилов, 2003). 

Горските екосистеми, със своите продукти и услуги, и запасите на природния капитал, 

които ги произвеждат, водят до значителен пряк и косвен принос както за националните 

икономики, така и за благосъстоянието на човека. Съществуват много опити за оценка на 

този принос (Garcia-Nieto et al., 2013, Ninan, Inoue, 2014, Vizzarri et al., 2015, Kostov et al., 

2017). Те се обуславят от постигнатия напредък в екологичните и икономическите науки и 

практики при разработването на методите за оценка на услугите на горските екосистеми и 

насърчаване на тяхното включване в националните икономически сметки. 

Научни публикации относно оценката на екосистемните услуги в България се откриват 

след 2010 година. Първите статии разглеждат регионални въпроси, свързани с ландшафтната 

екология и екосистемните услуги (Nedkov, 2009) и с наводненията (Nedkov, 2011; Nedkov, 

Burkhard, 2012; Boyanova et al., 2014, 2016). С приемането на Европейската стратегия за 

биоразнообразие до 2020 г. се наложи необходимостта от картиране и оценка на 

екосистемните услуги във всички страни-членки на Европейския съюз (ЕС). Тези процеси 

отключват вълна от аналитична и публикационна дейност сред учените в България (Koulov et 

al., 2017, Кулов, Борисова, 2018, Grigorov, Assenov, 2017, Nikolova et al., 2021). Теми, 

свързани с методически и концептуални въпроси по картиране и оценка на екосистемите в 

България, се разглеждат в Nedkov et al. (2016, 2018a, 2018b, 2021), Bratanova-Doncheva et 

al. (2017), Zhiyanski et al. (2018a) и др. В изпълнение на проект Methodological Support for 

Ecosystem Services Mapping and Biophysical Valuation (MetEcoSMap) са разработени 

национални методики за картиране и оценка на екосистемните услуги по типове екосистеми 

в това число и горските от Kostov et al. (2017). 

Днес е широко прието, че голяма част от икономическите дейности зависят от природния 

капитал и природните ресурси (Daily et al., 2000). Тези т.нар. „природни/екологични активи“ 

не са безкрайни и са застрашени от изчерпване и деградация в резултат на неустойчива 

икономическа дейност. Докладът на ЕС за състоянието на околната среда (EEA, 2015) описва 

природния капитал като „най-фундаменталната от основните форми на капитал [...], тъй като 

осигурява основните условия за човешкото съществуване“. Екосистемните услуги са 

приносът на екосистемите към многобройните ползи, които природният капитал предоставя 

на човечеството и те зависят пряко от доброто функциониране на екосистемите. На 

международно и европейско ниво има ясно признание, че сметките за природен капитал 

могат да допринесат за повишаване на знанията и за по-добре информирани социално-

икономически решения, като по този начин се спомогне за избягване на екологични и 

свързани с тях икономически колапси в бъдеще (ЕЕА, 2018).  
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3 ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Целта на дисертационния труд е да се направи оценка на предоставянето на 

екосистемни услуги от горите в Рила планина, свързани с регулиране на климата и 

намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, и разработване на тематична 

въглеродна сметка за природен капитал. 

В изпълнение на поставената цел, бяха дефинирани следните задачи: 

1. Да се разработи теоретичен модел и методичен подход за оценка на регулиращи 

екосистемни услуги, свързани с акумулацията и секвестирането на въглерод (С) от 

горските екосистеми чрез:  

a. Създаване на изчерпателна и адаптирана база данни с определен 

пространствен и времеви диапазон; 

b. Подбор и дефиниране на критерии за агрегиране на базата данни  с цел 

тяхното моделиране; 

c. Обработка и анализ на данните по компоненти на горските екосистеми.  

2. Да се оцени и картографира акумулацията и секвестирането на С от различните 

видове горски екосистеми в Рила планина. 

3. Да се приложи разработения теоретичен модел и методичен подход за оценка и 

картографиране на екосистемните услуги за акумулиране и секвестиране на С в 

контекста на разработване на тематична въглеродна сметка за природен капитал 

по смисъла на Системата за еколого-икономически сметки (SEEA-EA). 

4 РАЙОН И ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Рила е най-високата планина в Югоизточна Европа (вр. Мусала – 2925 m), част от Алпо-

Хималайската планинска система. Тя има масивна, куполовидна форма със силно изразен 

блоков характер. Състои се от 4 дяла – Северозападен, Централен, Източен и Югозападен, 

които се образуват от дълбоко врязаните долини на реките Бели Искър, Леви Искър, Рилска 

и Белишка. Площта на планината е близо 263 000 ha със средна надморска височина от 

1573 m, като от цялата ѝ площ 16 % са с височина до 1000 m, около 67 % - до 2200 m и 

около 17 % - над 2200 m (Кръстанов и кол., 1985).  

В по-голямата си част Рила планина попада в Преходно-континенталната климатична 

област, с изключение на южните ѝ дялове, които попадат в южнобългарски планински 

климатичен район на Kонтинентално-средиземноморска климатична област (Тишков, 1982). 

Значение за формирането на локалния климат имат различни фактори като 

взаимодействието между географската ширина, отдалечеността от морски басейни и 

особеностите на атмосферната циркулация под въздействието на промяната на надморската 

височина, релефа и растителността. 

Растителното разнообразие е характерна черта на Рила планина. Богатството на флората 

в планината се обуславя от особеностите в историческото ѝ развитие, изменението в 

климатичните условия с увеличаване на надморската височина, влиянието на релефа, 

основната скала и почвената покривка, което създава разнообразни екологични условия и 

екологични ниши.  

Физикогеографските характеристики на Рила планина, наличието на субалпийски и 

алпийски климатичен пояс, развитието на иглолистните гори и в частност смърчовите, са 
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причина за обособяване на Рило-Пиринска почвена провинция (Вапцаров и кол., 1989). 

Рила се характеризира с относително високо разнообразие по отношение на почвите, които 

сa установени и описани. Срещат се различни типове почви от почвените групи Fluvisol, 

Regosol, Luvisol, Cambisol и Umbrisol (WRB, 2006). Почвообразуващите материали са продукт 

от физическото изветряване на разнообразни силикатни скали – рохляков елувий, склонов 

пролувий и колувий. Характерно за Рила е, че разпространението на почвените типове има 

ясно изразен височинно-зонален характер. 

Обект на настоящoто изследване са горските екосистеми на планина Рила, които имат 

първостепенна роля при оформянето на ландшафта на изследвания район като мозайка от 

насаждения, които варират по възраст, видов състав, структура, функция и начин на 

ползване. Горските екосистеми в Рила планина заемат значителна част от нейната територия 

– приблизително 70 % или около 190 000 ha.  

Горските територии в Рила обхващат райони от 12 Държавни горски стопанства (ДГС), 

Национален парк „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“. Залесената площ е малко 

повече от 165 000 ha или 87 % в т.ч. и клек, а незалесената – 25 000 ha, или 13 %. 

Преобладават иглолистните гори с дял от 75 %, от които 11 % са клекови формации, докато 

широколистните заемат приблизително 25 % от залесената площ. Най-разпространените 

дървесни видове от иглолистните са бял бор (Pinus sylvestris L.), смърч (Picea abies (L) H. 

Karst.) и клек (Pinus mugo L.), а от широколистните – бук (Fagus sylvatica L.) и дъб (Quercus 

spp. L.). Независимо от по-малката си площ, горите от ела (Abies alba Mill.) и бяла мура (Pinus 

peuce Griseb.) имат важно екологично и горскостопанско значение за планината. Средната 

възраст на насажденията е 66 години, средната пълнота е 0.63, а средният бонитет е III като 

тези показатели варират силно в зависимост от дървесния вид, възрастта и височинните 

пояси. Преобладават горите от семенен произход. 

5 МЕТОДИ НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА 

Оценката на регулиращите екосистемни услуги и тематичната въглеродната сметка за 

природен капитал се основават на стандартите и отчетната рамка, описани в Системата от 

еколого-икономически сметки (SEEA) и Системата за екосистемните сметки (SEEA-EA). 

Фокусът на екосистемните сметки са самите екосистеми. За да може да се адресират 

различните аспекти на екосистемите, е необходимо да се отчете техният пространствен 

обхват, екологичното им състояние, ползите, които носят на обществото, тяхната стойност, 

изразени в търсенето на услуги и продукти, и връзката им с юридически и икономически 

единици.  

5.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИЯ ОБХВАТ ЗА ОЦЕНКА  

В контекста на отчетната рамка за екосистемни сметки, зоната или т. нар. географски 

обхват включва Рила планина, докато типовете екосистеми, които ще се оценяват, са 

горските. Липсата на официално определени административни граници на географския 

обект Рила планина наложи дефинирането на пространствения обхват в съответствие с 

възприетите граници на планината. В литературата няма единодушие по отношение на 

точните граници на Рила, особено в източните части, където Рила и Родопи са много близки 

(Гиков, 2019), като границите са прокарвани през различни долини и седловини. При 

очертаване на географските граници на Рила планина е взето предвид наложената, от Ж. 

Гълъбов (1949), източна граница, която следва да се прекара през Аврамова седловина и 
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Юндола и долините на реките Яденица и Дрещенец. При очертаването на района на 

изследването, освен чисто географските характеристики на планината и приетите нейни 

граници, е взето под внимание и височинното разпределение на горско-дървесната 

растителност, която формира разнообразни горски съобщества от подножието на планината 

до високите алпийски зони. С цел да се обхване по-голямо разнообразие на типовете гори, 

заедно с планинската територия в обхвата на изследване са включени и части от околните 

котловини до протичащите през тях реки. В резултат, на североизток районът на изследване 

включва Долнобанската котловина до течението на р. Марица, а на северозапад Дупнишката 

котловина до течението на р. Джерман. На запад изследваната територия достига до коритото 

на р. Струма като по този начин по-голямата част на Благоевградската котловина е включена 

в района на изследване (Карта 4). Очертаването на пространствения обхват на изследваната 

територия формира площ, равняваща се на 275 000 ha. Границите на изследвания район 

бяха очертани върху изрезка от цифровия модел на България с точност 25 m (DEM, EU-DEM 

v.1.0, 25 m) с помощта на софтуер за географски информационни системи с отворен код – 

QGIS (v. 3.18.1 Zurich). 

 

Карта 2 Граници и релеф на Рила планина 

5.2 ОЦЕНКА НА ГОРСКОДЪРВЕСНАТА БИОМАСА 

Разработеният методически подход на анализ по отношение на горскодървесната 

биомаса обхваща дейности в три процеса, които си взаимодействат (Схема 1). Това са: 1) 

географското представяне на обхват на оценка; 2) обработка и анализ на географските 

данни от горскостопанските планове (ГСП, (ЛУП)) и плана за управление на НП „Рила“; 3) 

обработка и анализ на емпиричните данни за горите. Изпълнението на предложения 

методичен подход е предшествано от дейности по набирането на данни – географски, 

количествени и качествени, свързани с обекта на оценка – горските екосистеми в Рила 

планина.  
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5.3 ОЦЕНКА НА ПОЧВИТЕ 

Методическият подход на оценка на почвените характеристики и запас на въглерод (С) 

стъпва основно на данните от SoilGrids1 – т.нар. модел (Схема 2), като от една страна се 

извършва верификация на моделните данни чрез собствени и публикувани резултати от 

теренни изследвания на почвите в района на Рила планина, а от друга – в анализа се 

включват и различни помощни данни, чрез които да се изведат специфични стойности за 

почвите в Рила по почвен тип, надморска височина, климат и растителност. Данните от 

SoilGrids се свалят в растерно изображение за всеки от изследваните показатели (pH, орг. C, 

N, обемна плътност, скелетно съдържание, запас на С) и по слоеве – 0-5, 5-15, 15-30 cm. 

Данните за запас на С в почвите са представени за почвения слой 0-30 cm. С помощта на 

маска (слой) на изследвания район анализът се насочва към обхвата на оценка. Чрез 

растерен калкулатор данните за всеки един показател са изведени за 0-30 cm дълбочина за 

последващ анализ и обработка.  

За целите на верификацията на моделните данни, за всяка пробна площ от 

собствените теренни наблюдения и литературните данни е записана информация за 

основните показатели по слоеве и за 0-30 cm. Данните са описани в сравнителна таблица 

като съпоставката е извършена за дълбочина 0-30 cm, за да се избегнат различията в 

изследваните дълбочини. Данните за обемна плътност са сравнени за 0-5 cm, което 

съответства максимално на данните. Съответствието между моделните данни и теренните 

наблюдения са анализирани, както на ниво ПП, така и средно за извадката и средно по 

почвени типове. Това налага включването на помощни материали в оценката, които да 

подпомогнат извършването на зоналната статистика. Такива материали се отнасят до данни 

за климата, почвени типове и модел на терена.  

Описаните до момента стъпки се отнасят за обхвата на оценка – т.е. Рила планина. За 

да се прецизира оценката на запас на С в почвите в горските екосистеми е необходимо 

допълнително пресичане на данните за Рила планина с маска на залесената площ в района.  

 

 
1 https://soilgrids.org/ 
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Схема 1 Концептуална схема на методическия подход при оценка на запаса и секвестирането на С от горска биомаса в Рила планина 

12 ДГС 
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Схема 2 Концептуална схема на методическия подход при оценка на почвените показатели в Рила планина 

5.4 ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ЕКОСИСТЕМНАТА УСЛУГА, СВЪРЗАНА С РЕГУЛИРАНЕ НА 

КЛИМАТА И НАМАЛЯВАНЕ НА ПАРНИКОВИТЕ ГАЗОВЕ В АТМОСФЕРАТА 

Основни индикатори за екосистемните услуги, регулиращи климата, са запасът и 

секвестирането на С от екосистемите. По отношение на горите количествената им оценка 

обхваща следните въглеродни депа – биомаса, мъртвата органична материя (мъртва 

дървесина и мъртва горска постилка) и почва, и се осъществява съгласно биофизични 

методи за оценка на екосистемните услуги чрез комбиниране на данни от преки и косвени 

измервания. Липсата на систематично събирана информация за количеството на мъртвата 

дървесина при извършване на горската инвентаризация и лесоустройството в изследвания 

район не позволява отчитането на въглерода в мъртвата органична материя на този етап.  

5.4.1 Запас и секвестиране на С в горскодървесната биомаса 

Оценката на запаса на С в биомасата на горските екосистеми е изготвена въз основа 

на данните за дървесен запас от таксационните описания на насажденията, попадащи в 

границите на оценката. Изходните данни обхващат информация от 12 Държавни горски 

стопанства (ДГС), НП „Рила“ и резерват „Риломанастирска гора“. Оценката е направена на 

ниво подотдел. За дървесен вид на насажденията е определен водещият вид или т.нар. първи 

дървесен вид. Справка от данните показва, че запасът на първия дървесен вид на 

насажденията е около 70 % от общия запас на насаждението.  

Всички подотдели са оценени, като в случаите, когато има липса на информация за 

запас в подотдели с възраст на насажденията >20 г., но с описани други основни 

таксационни характеристики, оценката на запаса в тези подотдели е направена на база 

средни стойности за дървесен запас (без клони) за съответния дървесен вид, възраст и 

бонитет. Клековите насаждения са оценени на базата на средни стойности на запас на бял 

борови насаждения от 5 бонитет на възраст между 101-120 г. Така избраните бонитет и клас 

на възраст, по които да се оценят насажденията от клек, отразяват бавния растеж, 

характерен за клека, предвид тежките климатични условия, при които той се развива в 
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България. В таксационните описания, при насажденията от 1-ви клас на възраст (0-20г.) често 

се срещат такива с надценен запас, или с нулев запас. За да се избегне неправилно отчитане 

на рязко понижаване или увеличаване на запасите на дървесина и респективно С, в тези 

случи се използваха данни от Справочник по дендробиометрия (Недялков и кол., 1983). След 

определяне на средните височини на насажденията по дървесни видове, референтните 

стойности от Справочника по дендробиометрия бяха редуцирани по средната пълнота за 

съответния дървесен вид .  

Запасът на С в биомасата е изчислен по формулата (2006 IPCC Guidelines): 

𝑪 = 𝑽 ∙ 𝑩𝑪𝑬𝑭𝒔 ∙ (𝟏 + 𝑹) ∙ 𝑪𝑭 

където: 

𝑉 – дървесен запас, m3 ha-1 

𝐵𝐶𝐸𝐹𝑠 – коефициент, който превръща стоящия запас в надземна биомаса, tonnes ha-

1  

𝑩𝑬𝑪𝑭𝒔 = 𝑩𝑬𝑭 ∙ 𝑫 

където: 

𝐵𝐸𝐹  - коефициент за превръщане на стъблената дървесина в обща надземна 

дървесна биомаса. В случая коефициентът отчита запаса на клоните и листната 

биомаса 

𝐷 – плътност на дървесината, tonnes m-3 

𝑅 – коефициент за изчисляване на подземната биомаса от надземната биомаса 

𝐶𝐹 – съдържание на С в сухо вещество, tonnes C (tonnes d.m.)-1 

Използваните коефициенти за превръщане на стъбления запас в надземна биомаса 

са специфични за съответния дървесен вид и възраст. Коефициентите за отчитане на клоните 

е изчислен от таксационните описания. Коефициентите за листната биомаса са по 

литературни данни, съобщени от Korner et al. (1993), адаптирани за България. Данни за 

плътност на дървесината в абсолютно сухо състояние са по (Блъскова (2003) и Енчев (1984). 

Информация за съотношението на подземната и надземната биомаса (R) (root to shoot ratio) 

е оскъдна и липсва за България. Поради това са използвани коефициентите, представени в 

2006 IPCC Guidelines в зависимост от количеството на надземната биомаса.  

5.4.2 Запас и секвестиране на С от почвите 

Оценката на запаса на С е изготвена с помощта на информацията, публикувана в 

SoilGrids (Poggio et al., 2021). Картите на SoilGrids са резултат от мащабно международно 

сътрудничество и се поддържат от ISRIC – World Soil Information. SoilGrids представлява 

система за цифрово картографиране на свойствата на почвата на глобално ниво. Системата 

произвежда карти на основни физически и химически свойства на почвата за цялото земно 

кълбо със средна пространствена разделителна способност от 250 m (размер на клетката), 

използвайки геостатистика в съчетание с най-съвременни методи за машинно обучение 

(machine learning), за да генерира необходимите пространствени модели. За създаването на 

SoilGrids са ползвани като входни данни наблюдения на почвата от около 240 000 места по 

целия свят в комбинация с над 400 глобални ковариативни данни за околната среда, 

soilgrids.org
https://www.isric.org/
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описващи растителност, морфология на терена, климат, геология и хидрология и др. (Poggio 

et al., 2021).  

Използваните резултати на SoilGrids за обследвания район на Рила планина са 

верифицирани с данни от програмата за мониторинг на горите - ICP Forest, литературни 

данни от проучвания в района на Павлова-Трайкова и кол. (2018) и с проведени собствени 

теренни наблюдения и пробонабирания, които да допълнят и надградят съществуващите 

данни за изследвания район. За целта са заложени 13 на брой пробни площадки (ПП). 

Критериите при избор на ПП са надморска височина, изложение, почвен тип и вид 

растителност. ПП са заложени предимно по северните и източните склонове на Рила планина 

и във високите части на планината (1700-2000 m н.в.), където наличните данни до момента 

са оскъдни. Заложените ПП са върху различни почвени типове, като по този начин се цели да 

се обхване по-обстойно разнообразието в почвените типове и разновидности в планината. 

По отношение на растителността отново се цели да се обхване типичното разнообразие на 

планината, като ПП са заложени, както в зони със субалпийска растителност, така и в 

иглолистни гори, предимно от смърч и бял бор, и в букови гори. 

В заложените 13 ПП са направени почвени разрези в 5 повторения в точки по 

квадратна схема с център. От всяка точка са взети почвени проби по слоеве – 0-10 cm, 10-

20 cm, 20-30 cm с помощта на сонда. В допълнение е взета проба за определяне на обемно 

тегло за 0-5 cm в две повторения (Cools, De Vos (2013), (2016)). Общият брой анализирани 

почвени проби е 195. 

Данните за почвите от други източници – Павлова-Трайкова и кол. (2018) и МКП-Гори 

(ICP Forest), заедно с резултатите от собствените теренни наблюдения са събрани в обща 

база данни, отчитайки различията между тях по отношение на изследваните почвени слоеве, 

отсъствие на информация за някои показатели и т.н. Базата данни се състои от общо 39 ПП 

и включва информация по слоеве и за 0-30 сm. За всяка ПП са снети данни от SoilGrids 2.0 

относно съдържание на орг. С, съдържание на N, обемна плътност, скелетно съдържание, pH 

по слоеве (0-5, 5-15, 15-30 cm) и запас на С за 0-30 cm. Тъй като дълбочината на слоевете 

между отделните източници на информация и публикуваните данни в SoilGrids 2.0 се 

различават, сравняването на данните от SoilGrids 2.0 с резултати от теренни наблюдения в 

района се извършва за 0-30 cm. Това налага допълнителна обработка на събраните данни 

от SoilGrids 2.0. Изключение прави обемната плътност, за която сравненията са извършени 

за 0-5 cm.  

5.5 ВЪГЛЕРОДНА СМЕТКА ЗА ПРИРОДЕН КАПИТАЛ  

За отчитането на потоците – натрупване и отделяне на С за тематичната въглеродна 

сметка се използват резултатите от оценката на екосистемните услуги, свързани с 

натрупването и секвестирането на С. Анализът включва визуализация на пространствения 

аспект като резултатите са картографирани с помощта на софтуер за обработка на гео-

пространствени данни с отворен код (QGIS, v. 3.18.1 Zurich). Разработената пилотна 

въглеродна сметка представя годишното изменение на запаса на С в биомаса и почва за 

периода 2005-2015 година. Началната и крайна година на отчет е изчислена като 

среднопретеглена по площта на всяко горско стопанство в рамките на изследвания район и 

годината на старо и ново лесоустройство 

https://eea.government.bg/bg/nsmos/forest
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6 РЕЗУЛТАТИ 

6.1 ОСНОВНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРИТЕ В РИЛА ПЛАНИНА 

Горските екосистеми, заемат повече от 2/3 от изследвания район на Рила планина. 

Териториалният обхват на горските екосистеми не може да се определи директно. 

Обикновено за целта се прибягва към интерпретация на сателитни изображения с 

определена разделителна способност и дефиниция. За анализа и оценката в настоящата 

разработка са ползвани данни от горскостопанските планове, които се отнасят по-скоро до 

понятието за горски територии. 

Данните за горските територии, попадащи в изследвания район обхващат около 190 

000 ha. От тях залесена територия, в т.ч и клек, е 165 654 ha, ливадите и поляните заемат 

площ от близо 8600 ha, а останалата територия е заета от други незалесени терени и голини 

(Таблица 5). 

Таблица 5 Разпределение на горските територии в Рила планина по вид подотдел 

ВИД ПОДОТДЕЛ ПЛОЩ, ha 

ГОРИ 165654 

В Т.Ч КЛЕК 18819 

ЛИВАДИ И 

ПОЛЯНИ 

8592 

ГОЛИНА 1166 

ДРУГО 15614 

ОБЩО 191026 

Иглолистните гори преобладават пред широколистните, като заемат 75 % от 

анализираната територия. Най-широко разпространени са горите от бял бор, които заемат 

около 31 % от общата залесена площ, или 51 240 ha. Следвани от горите от смърч, които 

обхващат територия от 28 209 ha или 17 % от обследваната територия. Клекът има 

значително участие по отношение на заета площ - 11 %, но относителният дял на запаса е 

нисък спрямо заеманата площ. За разлика от това, елата (Abies alba Mill.) заема площ малко 

под 12 000 ha или 7 %, но дървесният запас на елата е с относителен дял от 12-13% (Таблица 

6). Еловите насаждения се характеризират и с най-висока производителност със среден 

запас на единица площ от 370-388 m3/ha (Таблица ). От широколистните видове най-

значително е участието на буковите гори, които заемат площ от близо 19 000 ha (11 %). 

Дъбовите гори заемат близо 16 000 ha, като значителна част от тази площ (около 75 % или 

близо 12 000 ha) са гори с издънков произход.  

Таблица 6 Площ и запас по дървесни видове в Рила планина 

ДЪРВ. ВИД ПЛОЩ, ha ОТН. ДЯЛ 
ЗАПАС, m3 

2005 
ОТН. ДЯЛ 

ЗАПАС, m3 

2015 
ОТН. ДЯЛ 

БУК 18853 11% 4620205 14% 4911466 13% 

БЯЛ БОР 51241 31% 10950539 32% 12353065 33% 

БЯЛА МУРА 8026 5% 1945451 6% 2144338 6% 

ДРУГИ ИГЛ. 358 0% 81763 0% 93677 0% 

ДРУГИ ШИР. 6891 4% 458414 1% 529906 1% 

ДЪБ 15595 9% 1196889 4% 1352027 4% 

ЕЛА 11615 7% 4321916 13% 4515728 12% 

КЛЕК 18819 11% 1279348 4% 1322812 4% 

СМЪРЧ 28209 17% 8062558 24% 9008370 24% 

ЧЕРЕН БОР 6047 4% 1080337 3% 1205013 3% 



13 

 

ДЪРВ. ВИД ПЛОЩ, ha ОТН. ДЯЛ 
ЗАПАС, m3 

2005 
ОТН. ДЯЛ 

ЗАПАС, m3 

2015 
ОТН. ДЯЛ 

ОБЩО 165654 100% 33997421 100% 37436401 100% 

Анализираните данни обхващат два последователни цикъла на лесоустройство на 

горските територии в обхвата на Рила планина. Годината на лесоустройство е различна за 

отделните горски стопанства, но среднопретеглената по площ е отнесена към 2005 г. за 

старото лесоустройство и 2015 г. за актуалното. Прегледът в динамиката на някои от 

основните средни показатели като запас, възраст, пълнота и бонитет (Таблица  7) показва, че 

иглолистните гори са значително по-продуктивни от широколистните. Средният дървесен 

запас за 2005 г. е изчислен на 205 m3/ha, а за 2015 – 226 m3/ha. С най-висока 

производителност се отличават горите от ела и смърч – с около и над 300 m3/ha, следвани 

от горите от бяла мура (Pinus peuce Griseb.) с изчислен среден запас от 267 m3/ha за 2015 

година. От широколистните при бука се отчитат средни запаси около и над 250 m3/ha.  

Средната възраст на горите в Рила е изчислена на 63 г. за 2005 г. и 66 г. за 2015 

година. С най-висока средна възраст от 103 г. се отличават горите от бяла мура. Средната 

възраст при елата е 92 години. Средната възраст при горите от смърч и бук варира около 80-

85 г. Намаляване на средната възраст се отчита при горите от бял бор и други широколистни. 

При дъбовите гори се отчита средната възраст от 61 г. за 2015 година. 

Средната пълнота на горите в Рила планина е около 0.63 като не се отчита изменение 

в този показател за периода на оценка – 2005-2015 г. (Таблица  7). По отношение обаче на 

средната пълнота на насажденията по дървесни видове се забелязва вариране в този 

показател между 2005 и 2015 година. Намаляване на средната пълнота се отчита при 

групата на другите иглолистни, дъба, елата и черния бор (Pinus nigra Arn.) като най-голямо е 

намалението при горите от черен бор и ела. В останалите случаи се отчита увеличение в 

средната пълнота като най-голямо то е при горите от бяла мура.  

За разлика от пълнотата, при бонитета се отчита изменение в средните му стойности 

за периода на анализ - 2005-2015 година. Средният бонитет на горите в Рила за 2005 г. е 

изчислен на 2.6, а за 2015 г. – 3.2. При почти всички дървесни видове се отчита 

„влошаване“ на бонитета с изключение на групата на другите иглолистни и широколистни 

видове (Таблица 7). 

Таблица 7 Средни показатели за запас, възраст, пълнота и бинитет на горите в Рила планина 

ДЪРВ. 

ВИД 

СР.ЗАПАС 

2005, m3/ha 

СР.ЗАПАС 

2015, m3/ha 

СР. 

ВЪЗР. 

2005 

СР. 

ВЪЗР. 

2015 

ПЪЛН.

2005 

ПЪЛН. 

2015 

БОНИТЕТ  

2005 

БОНИТЕТ  

2015 

БУК 245.06 260.51 80 83 6.15 6.31 2.1 2.3 

БЯЛ 

БОР 
213.71 241.08 54 53 6.63 6.67 2.7 3.0 

БЯЛА 

МУРА 
242.39 267.16 103 103 4.61 5.48 2.3 3.0 

ДРУГИ 

ИГЛ. 
228.23 261.49 38 39 8.27 7.99 1.5 1.2 

ДРУГИ 

ШИР. 
66.52 76.90 62 40 6.22 6.40 4.4 3.9 

ДЪБ 76.75 86.70 60 61 6.32 6.12 3.5 4.4 

ЕЛА 372.11 388.80 90 92 6.01 5.44 1.8 2.3 

КЛЕК 67.98 70.29 112 120 7.32 6.83 5.0 5.0 

СМЪРЧ 285.82 319.35 80 85 5.28 5.31 1.6 2.4 

ЧЕРЕН 

БОР 
178.65 199.26 40 46 8.16 7.28 3.5 3.5 

ОБЩО 205.23 225.99 63 66 6.32 6.30 2.6 3.2 
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След прегледа на средните стойности на основни характеристики на горите в Рила е 

разгледана и възрастовата структура на насажденията. При иглолистните се забелязва, че 

разпределението по възраст варира в зависимост от дървесния вид. При иглолистните гори, 

които преобладават в ниско- и среднопланинския подпояс, а именно горите от бял и черен 

бор, се забелязва, че преобладават горите от 2-ри и 3-ти клас на възраст. При горите от смърч, 

ела и бяла мура преобладават насажденията от 6-ти и 7-ми клас на възраст (100-140 г.). 

Насажденията от клек също се характеризират с висока възраст – над 100 г. От иглолистните 

дървесни видове с горскостопанско значение, които имат по-значително участие на много 

възрастни насаждения (>161 г.) са смърчът и бялата мура, като значителна част от тези гори 

попадат в зоната на НП „Рила“.  

При широколистните високостъблени видове се забелязва, че през 2005 г. са 

преобладавали дозряващите насаждения, докато през 2015 г. – зрелите с възраст между 81-

120 години. Прави впечатление, че при буковите гори се отчита значително нарастване на 

площта на насажденията от 6-ти клас на възраст през 2015 година.  

При издънковите насаждения се отчита значително участие на престарели гори, през 

2015 година. При преглед на разпределението на горите по възраст за отделните дървесни 

видове с издънков произход се установява, че при бука и дъба с издънков произход повече 

от половината от площта им, през 2015 г., е на възраст над 61 години. 

Прегледът на възрастовата структура на насажденията по горскорастителни подпояси 

показва неравномерната структура на насажденията. Особено силно изразена е тя във 

високите части (>2000 m н.в.) – Високопланински подпояс на горите от смърч и мура и 

Субалпийския подпояс на единичните дървета и храсти, където е значително участието на 

зрели гори на възраст над 100 години. Прави впечатление също отсъствието на млади 

насаждения в тези части на планината (>2000 m н.в.). В Горнопланинския подпояс на 

смърчовите гори повече от половината от горите са на възраст над 100 г., но за разлика от 

насажденията във височинния пояс, тук се отчита присъствие на млади, средновъзрастни и 

дозряващи гори. Среднопланинският подпояс на бука, елата и смърча обхваща най-голяма 

площ от горите в Рила планина. Възрастовата структура на насажденията в тази зона на 

планината е неравномерна, като насажденията в зряла възраст (над 101 г.) също 

преобладават леко пред младите и дозряващи гори. В по-ниските части на планината (<1200 

m н.в.) определено преобладават младите, средновъзрастните и дозряващи гори. В зоната 

на дъбовите гори също преобладават горите до 60 г. възраст, но следва да се отбележи, че 

това е и зоната, където са и повечето насаждения с издънков произход, при които гори над 

61 г. могат да се определят като престарели. 

Оценката на дървесния запас по дървесен вид, надморска височина и възраст 

показват, че най-високата продуктивност при белия бор се отчита в среднопланинския 

подпояс (T.II.2: 1200-1700 m н.в.) следвана от нископланинския (Т.II.1: 700-1200 m н.в.). 

Продуктивността на белия бор намалява във високите части над 1700 m надм. височина. 

Това се забелязва и при смърчовите гори, които имат значително по-ниска продуктивност 

във високопланинския и горнопланинския подпояс (>1700 m н.в.) в сравнение със 

смърчовите гори от средно- и нископланинския подпояс на планината. Най-висока 

продуктивност при смърчовите гори се отчита в нископланинската зона, където смърчът в по-

голямата си част се развива между 1100-1200 m надморска височина. Елата заема 

значително по-ограничена зона на разпространение в сравнение със смърча, обхващайки 

ниско- и среднопланинския подпояс. При нея не се забелзват съществени различия в 

продуктивността между двата височинни подпояса. Бялата мура (Pinus peuce, Griseb.) 

основно заема високите части на планината около и над 1900 m надм.височина. При нея 

също се забелязва слабо намаляване на продуктивността във височина. 
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Резултатите от анализа на средния запас (m3/ha) на дървесина при широколистните 

показват, че в равнинно-хълмистата и предпланинска зона на планината преобладават 

издънковите гори от различни широколистни видове и дъб. В среднопланинската зона (ниско- 

и среднопланинския подпояс) издънковите гори от бук показват по-добра производителност 

спрямо дъбовите издънкови гори. При високостъблените насаждения най-висока 

производителност отново се отчита при буковите гори, като оптимално те се развиват в 

зоната на среднопланинския подпояс (1200-1700 m н.в.). Високостъблените дъбови гори 

оптимално се развиват в предпланинската и нископланинска зона на Рила. 

6.2 ЗАПАС И СЕКВЕСТИРАНЕ НА С В ГОРСКОДЪРВЕСНАТА БИОМАСА 

Резултатите на оценката на запаса и секвестирането на С в горската биомаса показват, 

че запасът на С в биомасата на горските екосистеми в Рила планина през 2005 г. е 11.14 

MtC, като за периода на анализ се е увеличил с малко повече от 1.1 MtC до 12.25 MtC за 

2015 г. (Таблица 12). Средният запас на С за 2005 г. е оценен на 67.26 tC/ha, а за 2015 г. на 

73.95 tC/ha. Средното изменение на запаса на С е 0.67 tC/ha годишно за периода на 

оценка.  

С най-висок запас на С на единица площ се открояват еловите и буковите гори, 

съответно с 100-105 tC/ha и 94-100 tC/ha, следвани от смърчовите гори – 84-92 tC/ha. 

Секвестирането на С пък е най-високо в групата на другите иглолистни и бял борови гори, 

съответно с 1.18 tC/ha и 0.84 tC/ha годишно (Таблица 12). 

Таблица 12 Запас и секвестиране на С в горската биомаса в Рила планина по дървесни видове 

 ПЛОЩ 

ha 

С ЗАПАС, 

2005 

tC 

С ЗАПАС, 

2015 

tC 

ПРОМЯНА 

на С 

tC/y 

СР.ЗАПА

С 2005 

tC/ha 

СР.ЗАПАС 

2015 

tC/ha 

СР. 

ПРОМЯ

НА 

tC/ha/y 

БУК 18853.38 1765416.42 1891492.51 12607.61 93.64 100.33 0.67 

БЯЛ БОР 51240.87 3641607.04 4073853.08 43224.60 71.07 79.50 0.84 

БЯЛА МУРА 8026.28 619066.91 679766.46 6069.96 77.13 84.69 0.76 

ДРУГИ ИГЛ. 358.24 26029.58 30241.62 421.20 72.66 84.42 1.18 

ДРУГИ 

ШИР. 

6891.22 202074.45 234938.62 3286.42 29.32 34.09 0.48 

ДЪБ 15594.93 583321.94 667006.05 8368.41 37.40 42.77 0.54 

ЕЛА 11614.52 1166335.32 1222039.84 5570.45 100.42 105.22 0.48 

КЛЕК 18818.64 350892.29 392655.13 4176.28 18.65 20.87 0.22 

СМЪРЧ 28208.57 2365897.70 2588921.64 22302.39 83.87 91.78 0.79 

ЧЕРЕН БОР 6047.29 420958.81 468783.84 4782.50 69.61 77.52 0.79 

OБЩО 165653.9

5 

11141600.4

6 

12249698.8

0 

110809.8

3 

67.26 73.95 0.67 

Прегледът на резултатите относно запаса и секвестирането на С по дървесни видове 

и височинен пояс (Таблица 13) показва, че с най-високо ниво на секвестиране се оказват 

горите от ниските части на планината, което основно се дължи на високия дял на иглолистни 

култури в тази зона и тяхната по-висока производителност. Горите от Средния планински пояс 

на бука и иглолистните гори (Т.II: 700-2000 m н.в.) се отличават с по-високо от средното ниво 

на секвестиране (0.72-0.76 tC/ha/y) като това основно се дължи на положителния нетен 

баланс на С при бял боровите и смърчови гори и в трите подпояса на Средния планински 

пояс, тъй като тези видове имат значително участие по площ в тази зона на планината. В 
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горнопланинския подпояс горите от бяла мура се отличават също с високи нива на 

секвестиране на С за периода на анализ, докато при бука в тази зона се отчита отрицателен 

нетен баланс, при който загубите на С надвишават натрупването. Прави впечатление също 

и значително по-ниските нива на секвестиране във високопланинската зона, където то се 

колебае около 0.20 tC/ha годишно за изследвания период (Таблица 13). 

Таблица 13 Запас и секвестиране на С в горска биомаса в Рила планина по горскорастителни подпояси и 

дървесни видове. 

 
ПЛОЩ 

ha 

С ЗАПАС, 

2005 

tC 

С ЗАПАС, 

2015 

tC 

ПРОМЯНА 

на С 

tC/y 

СР.ЗАПАС 

2005 

tC/ha 

СР.ЗАПАС 

2015 

tC/ha 

СР. 

ПРОМЯНА 

tC/ha/y 

T.I.2 1503.12 59528.05 74586.79 1505.87 39.60 49.62 1.00 

БЯЛ БОР 156.94 5181.15 8682.58 350.14 33.01 55.32 2.23 

ЧЕРЕН 

БОР 

837.37 47140.38 57136.04 999.57 56.30 68.23 1.19 

ДРУГИ 

ИГЛ. 

7.11 105.90 260.58 15.47 14.89 36.63 2.17 

ДЪБ 28.67 705.67 829.54 12.39 24.62 28.94 0.43 

ДРУГИ 

ШИР. 

473.03 6394.95 7678.06 128.31 13.52 16.23 0.27 

T.I.3 8538.02 310021.29 363795.36 5377.41 36.31 42.61 0.63 

БЯЛ БОР 862.61 40967.12 47624.70 665.76 47.49 55.21 0.77 

ЧЕРЕН 

БОР 

2212.01 142080.72 169540.25 2745.95 64.23 76.65 1.24 

ДРУГИ 

ИГЛ. 

34.62 1972.30 2109.84 13.75 56.97 60.94 0.40 

БУК 114.10 7230.59 8967.49 173.69 63.37 78.59 1.52 

ДЪБ 3653.93 91782.35 108653.68 1687.13 25.12 29.74 0.46 

ДРУГИ 

ШИР. 

1660.75 25988.22 26899.40 91.12 15.65 16.20 0.05 

T.II.1 45723.84 2883613.35 3211502.80 32788.95 63.07 70.24 0.72 

БЯЛ БОР 16662.58 1018543.70 1172556.79 15401.31 61.13 70.37 0.92 

ЧЕРЕН 

БОР 

2902.21 226719.59 236951.18 1023.16 78.12 81.65 0.35 

ЕЛА 1399.80 130192.32 136382.28 619.00 93.01 97.43 0.44 

СМЪРЧ 786.70 72573.06 80043.03 747.00 92.25 101.75 0.95 

ДРУГИ 

ИГЛ. 

268.55 19841.50 23556.95 371.54 73.88 87.72 1.38 

БУК 10093.93 897113.72 967447.50 7033.38 88.88 95.84 0.70 

ДЪБ 10414.64 426596.15 487663.07 6106.69 40.96 46.82 0.59 

ДРУГИ 

ШИР. 

3195.43 92033.31 106902.01 1486.87 28.80 33.45 0.47 

T.II.2 66065.48 5662071.68 6139513.23 47744.15 85.70 92.93 0.72 

БЯЛ БОР 28186.41 2240183.58 2452481.51 21229.79 79.48 87.01 0.75 

ЧЕРЕН 

БОР 

95.71 5018.12 5156.37 13.83 52.43 53.88 0.14 

ЕЛА 10053.26 1019257.42 1067939.51 4868.21 101.39 106.23 0.48 

СМЪРЧ 15630.97 1352536.18 1487424.94 13488.88 86.53 95.16 0.86 

БЯЛА 

МУРА 

548.48 47508.98 52265.91 475.69 86.62 95.29 0.87 

ДРУГИ 

ИГЛ. 

47.96 4109.88 4314.26 20.44 85.70 89.96 0.43 

БУК 8553.09 853263.10 908165.68 5490.26 99.76 106.18 0.64 

ДЪБ 1497.69 64237.78 69859.76 562.20 42.89 46.64 0.38 
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ПЛОЩ 

ha 

С ЗАПАС, 

2005 

tC 

С ЗАПАС, 

2015 

tC 

ПРОМЯНА 

на С 

tC/y 

СР.ЗАПАС 

2005 

tC/ha 

СР.ЗАПАС 

2015 

tC/ha 

СР. 

ПРОМЯНА 

tC/ha/y 

ДРУГИ 

ШИР. 

1451.93 75956.64 91905.29 1594.86 52.31 63.30 1.10 

T.II.3 24975.62 1811432.55 2002035.96 19060.34 72.53 80.16 0.76 

БЯЛ БОР 5311.61 336124.39 391953.68 5582.93 63.28 73.79 1.05 

ЕЛА 161.47 16885.57 17718.05 83.25 104.58 109.73 0.52 

СМЪРЧ 11262.38 910223.98 992382.02 8215.80 80.82 88.11 0.73 

БЯЛА 

МУРА 

6340.97 504122.48 552800.52 4867.80 79.50 87.18 0.77 

КЛЕК 1716.75 34565.79 38715.99 415.02 20.13 22.55 0.24 

БУК 92.25 7809.02 6911.84 -89.72 84.65 74.92 -0.97 

ДРУГИ 

ШИР. 

90.19 1701.33 1553.87 -14.75 18.86 17.23 -0.16 

T.III.1 11053.64 280375.15 307945.56 2757.04 25.36 27.86 0.25 

БЯЛ БОР 60.72 607.11 553.82 -5.33 10.00 9.12 -0.09 

БЯЛА 

МУРА 

1123.78 67435.45 74700.04 726.46 60.01 66.47 0.65 

СМЪРЧ 528.53 30564.48 29071.66 -149.28 57.83 55.00 -0.28 

КЛЕК 9326.45 181768.11 203620.05 2185.19 19.49 21.83 0.23 

ДРУГИ 

ШИР. 

14.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T.III.2 7768.68 134064.17 149764.59 1570.04 17.26 19.28 0.20 

БЯЛА 

МУРА 

13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ДРУГИ 

ШИР. 

5.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

КЛЕК 7749.90 134064.17 149764.59 1570.04 17.30 19.32 0.20 

T.III.3 25.53 494.22 554.51 6.03 19.36 21.72 0.24 

КЛЕК 25.53 494.22 554.51 6.03 19.36 21.72 0.24 

ОБЩО 165653.95 11141600.46 12249698.80 110809.83 67.26 73.95 0.67 

Пространственият аспект на запаса на С в биомаса в горските екосистеми в Рила е 

представен на Карта 4, Карта 5. На картите, както и от приложените хистограми се вижда, че 

преобладават горите със запас на С в диапазон от 50-110 tC/ha. В ниските части на западна 

и югозападна Рила, както и в зоната на клека преобладават горите със запас около 32-35 

tC/ha.  

 

 
 

Карта 4 Запас на С в горскодървесна биомаса в Рила планина, 2005 

tC/ha 
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Карта 5 Запас на С в горскодървесна биомаса в Рила планина, 2015 

С най-висок запас на хектар се открояват три зони – около Мальовишкия дял, около и над КК 

„Боровец“ и широколистните гори в района на горско стопанство Белово, където 

преобладават гори със запас около и над 150 tC/ha. Насаждения с отрицателен нетен баланс 

на натрупване на С се срещат във всички зони на планината (Карта 6), но преобладават в 

северните части на Рила около Мальовишкия дял и КК „Боровец“, както и в южните части 

около градовете Разлог и Белица. 

 

 

Карта 6 Карта на годишното изменение на запаса на С в горскодървесната биомаса за периода 2005-2015, 

tC/ha/y 

6.3 ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОЧВИТЕ В РИЛА ПЛАНИНА 

Обработените и анализирани данни от SoilGrids v.2.0 по отношение на основните 

физико-химични характеристики на почвите в Рила планина показват, че обемната плътност 

на почвите варира от 0.93 до 1.45 g/cm3 (Карта 7). Средната стойност на обемната плътност 

е определена на 1.18 g/cm3 (±0.1). От представените резултати, илюстрирани на картата, 

ясно се откроява изменението на обемната плътност на почвите с увеличаване на 

надморската височина. 

По отношение на скелетното съдържание (Карта 8), почвите в Рила планина се 

характеризират като скелетни почви. Съдържанието на скелет варира между 4.5 и 30 %.  Най-

често то е около 14.5% (±4.4). Високите части се открояват с по-високи стойности на скелет 

между 20-30 %. 

tC/ha 
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Почвеният разтвор (за 0-30 cm) има предимно слабо кисела до неутрална реакция 

(pH 5.5-6.5 и над 6.5). Средната стойност на pH (H20) е определена на 6.03 (±0.4) като се 

забелязва увеличаване на киселинността на почвите с увеличаване на надморската 

височина.  

Съдържанието на орг. С (за 0-30 cm) в почвите в Рила планина се колебае между 5.1-

96.7 g/kg (Карта 10). Преобладават стойностите между 20-60 g/kg, като средното съдържание 

е определено на 38.5 g/kg (±13.35). Азотното съдържание в почвите варира в границите от 

1.44 g/kg до 5.60 g/kg. Средната стойност на концентрацията на азот (N) е изчислена на 3.21 

g/kg (±0.9). Съдържанието на орг. С и N се покачва с увеличаване на надморската височина.    

 

 

Карта 7 Обемна плътност на почвите в Рила планина за 0-30 cm дълбочина  

 

 

Карта 8 Скелетно съдържание на почвите в Рила планина за 0-30 cm дълбочина  

 

 

Карта 10 Съдържание на орг. С в почвите в Рила планина за 0-30 cm дълбочина 

BD, cg/cm3 

CF, cm3/dm3 

OC, dg/kg 
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6.4 ВЕРИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛНИ СТОЙНОСТИ С ДАННИ ОТ С ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ 

За целите на верификацията на моделните стойности на физико-химичните 

характеристики на почвите в Рила планина беше компилирана база с данни за почвите в 

Рила от теренни проучвания и публикувани резултати от различни изследвания. Базата с 

данни за верификацията се състои от информация от 39 пробни площи, разположени в 

различни зони на планината, развиващи се върху различни типове почви, на различна 

надморска височина и при различна растителност. 

Сравнителният анализ на данните от теренните проучвания и моделните резултати от 

SoilGrids (Таблица 11) показват висока степен на вариабилност що се отнася до съпоставка на 

точковите резултати. По отношение на средните стойности на отделните показатели се отчита 

много добра съпоставимост по отношение на съдържанието на орг. С, скелет (Таблица 11) и 

обемна плътности (Таблица 12) и не чак толкова добра при съдържанието на N и pH (Таблица 

11). 

Таблица 11 Сравнителна таблица между моделни резултати и теренни наблюдения на физико-химични 

характеристики на почвите в Рила планина  

ИЗТОЧНИК 

 SoilGrids 2.0 Данни от терен 

ПП OC, 

g/kg 

N, 

g/kg 

pH Скелет, 

% 

OC, 

g/kg 

N, 

g/kg 

pH Скелет, 

% 

С
О

Б
С

Т
.Н

А
Б

Л
. 

ОП1 61.00 4.04 5.75 17.77 57.84 1.46 4.62 6.41 

ОП2 50.82 4.00 5.55 15.67 25.75 0.44 4.56 8.94 

ОП3 51.43 3.67 5.55 14.47 109.26 3.21 4.50 2.33 

ОП4 56.77 4.65 5.20 16.03 49.85 1.12 4.76 8.92 

ОП5 41.95 3.73 5.83 13.22 98.37 2.41 4.63 7.17 

ОП6 36.47 3.22 5.80 9.70 36.06 0.88 4.48 5.81 

ОП7 32.80 3.19 5.80 9.00 50.87 2.16 4.98 1.85 

ОП8 51.65 4.33 5.50 18.05 74.33 2.57 3.97 3.28 

ОП9 39.13 4.02 6.20 15.33 61.74 2.91 3.93 8.80 

ОП10 41.87 4.47 5.60 16.68 23.56 1.76 3.88 4.79 

ОП11 39.02 4.00 5.70 14.13 100.35 3.83 4.06 24.64 

ОП12 45.00 3.55 5.70 17.37 48.21 1.56 4.51 14.90 

ОП13 37.35 3.39 5.80 13.75 40.80 2.14 4.59 21.28 

IC
P

 F
O

R
E

S
T
 

3014 35.43 3.09 5.90 13.90 26.77 1.98 - 8.72 

4512 31.00 2.79 6.10 9.40 32.75 1.75 - 2.33 

4642 38.28 3.17 6.10 11.45 15.57 0.94 - 2.33 

4701 42.38 3.78 5.60 15.08 17.04 1.06 - 21.71 

5041 35.07 3.40 5.80 14.07 31.36 1.92 - 2.00 

5058 46.38 3.89 5.58 16.03 25.62 1.20 - 20.71 

6008 41.05 3.65 5.60 14.27 14.87 2.56 - 11.43 

0053 48.20 3.25 5.80 15.60 53.06 2.10 - 15.90 

0054 49.35 3.97 5.98 21.67 13.36 0.63 - 3.00 

0069 26.95 2.01 6.95 10.20 12.17 0.63 - 14.28 

0597 51.62 4.22 5.70 16.92 22.98 1.24 - 17.20 

0652 49.35 3.97 5.98 21.67 19.79 1.99 - 15.80 

0671 38.75 2.76 5.90 13.35 40.88 1.99 - 15.80 

0703 37.45 2.93 5.80 16.35 11.14 2.47 - 11.43 

П
А

В
Л

О
В

А
-Т

Р
А

Й
К

О
В

А
, 

2
0

1
7

 

ПП1 21.97 2.12 6.55 7.60 18.30 1.05 5.59 22.72 

ПП2 23.97 2.15 6.70 11.98 11.78 0.70 5.68 21.17 

ПП3 20.97 2.20 6.50 12.63 49.40 1.98 6.20 21.78 

ПП4 22.90 2.07 6.60 12.18 34.95 2.03 6.45 33.09 

ПП5 20.68 2.04 6.60 8.35 9.47 0.95 5.84 30.46 

ПП6 22.58 2.23 6.45 9.33 18.13 1.02 5.45 20.43 

ПП7 24.22 2.05 6.65 13.78 22.90 1.33 6.69 14.70 

ПП8 23.13 2.10 6.65 11.02 13.97 1.22 5.95 9.01 

ПП9 22.03 1.94 6.80 11.17 18.12 1.28 5.43 27.85 
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ИЗТОЧНИК 

 SoilGrids 2.0 Данни от терен 

ПП OC, 

g/kg 

N, 

g/kg 

pH Скелет, 

% 

OC, 

g/kg 

N, 

g/kg 

pH Скелет, 

% 

ПП10 23.02 2.17 6.60 12.63 13.93 1.33 5.25 33.80 

ПП11 22.75 2.14 6.58 12.48 20.37 1.73 6.29 48.65 

ПП12 20.10 2.09 6.70 9.05 26.85 1.93 5.72 17.03 

 Средно 36.53 3.12 6.05 13.67 35.19 1.68 5.12 14.93 

 

Таблица 12 Сравнителна таблица между моделни резултати и теренни наблюдения по отношение на обемната 

плътност на почвите в Рила планина 

ПП Обемна плътност, 

g/cm3 SoilGrids 2.0 

Обемна плътност, 

g/cm3, данни от терен 

ОП1 0.98 1.23 

ОП2 1.05 1.15 

ОП3 1.01 0.91 

ОП4 0.95 1.37 

ОП5 0.99 1.12 

ОП6 1.06 1.10 

ОП7 1.1 1.11 

ОП8 0.96 0.84 

ОП9 1.05 0.91 

ОП10 1 1.01 

ОП11 1.1 0.61 

ОП12 1.03 0.97 

ОП13 1.06 0.99 

ПП1 1.19 1.17 

ПП2 1.24 1.12 

ПП3 1.21 1.01 

ПП4 1.2 0.97 

ПП5 1.19 1.2 

ПП6 1.15 1.28 

ПП7 1.19 0.85 

ПП8 1.18 1.11 

ПП9 1.23 1.3 

ПП10 1.21 1.05 

ПП11 1.21 1.08 

ПП12 1.23 1.12 

Средно 1.11 1.06 

6.5 ЗАПАС И СЕКВЕСТИРАНЕ НА С В ГОРСКИ ПОЧВИ НА РИЛА ПЛАНИНА 

По данните на SoilGrids запасът на орг. С (0-30 cm) в почвите на Рила планина варира 

в диапазон от 30 tC/ha do 99 tC/ha (Карта 12). Средната стойност е определена на 58.76 

tC/ha (±13.49). На картата ясно се илюстрира тенденцията на повишаване на запаса на С в 

почвите с покачване на надморската височина. Най-висок е средният запас на С в 

планинско-ливадните почви (73.18 tC/ha), а най-нисък при силно излужените канелени почви 

(39.27 tC/ha) (Таблица 17). 
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Карта 12 Запас на орг. С в горските почви в Рила планина 

Таблица 17 Обща статистика на запаса на орг. С в горските почви в Рила по разновидности на почвените 

типове съгласно почвена класификация на България (Койнов и кол., 1968) 

Разновидности на почвени типове Площ n Mean Median StDev Min Max Range Variance 

Кафяви горски вт. затревени 3271 771 54.82 57.00 9.51 35.00 76.00 41.00 90.53 

Ерозирани излужени канелени 9930 2330 41.27 40.00 5.26 31.00 62.00 31.00 27.70 

Излужени канелени горски, тежко 

пес.-гл 

1391 328 46.23 48.00 5.74 31.00 57.00 26.00 32.94 

Алувиални и алувиално-ливадни, 

песъчливи и пес-глин 

3219 741 49.96 49.00 9.26 32.00 74.00 42.00 85.76 

Делувиални и делувиално-

ливадни, песъчливи и пес-гл, 

предимно каменливи 

2979 692 45.84 47.00 5.71 34.00 58.00 24.00 32.65 

Силно излужени до слабо 

оподзолени (лесивирани) 

канелени горски 

197 41 39.27 39.00 2.15 33.00 44.00 11.00 4.64 

Рендзини (хумусно-карб.),  

песъчливо-глинести 

316 72 40.13 40.00 2.80 34.00 45.00 11.00 7.83 

Излужени чернозем-смолници, 

глинести 

176 41 46.71 46.00 2.07 41.00 51.00 10.00 4.30 

Излужени канелени горски 22039 5178 45.65 46.00 5.87 30.00 74.00 44.00 34.41 

Канелено-подзолисти 

(псевдоподз), 

 леко пес-гл. до глинесто-

песъкливи 

79 22 43.41 43.00 3.60 38.00 50.00 12.00 12.97 

Планинско-ливадни 29209 6850 73.18 75.00 8.66 41.00 99.00 58.00 75.04 

Кафяви горски 69600 16437 59.58 58.00 11.75 33.00 96.00 63.00 138.02 

Тъмнокафяви и тъмноцветни 

горски 

34830 8228 61.41 61.00 11.17 37.00 94.00 57.00 124.77 

Общо 177236 41731 58.76 
 

13.49 30.00 99.00 69.00 181.98 

6.6 ВЪГЛЕРОДНА СМЕТКА ЗА ПРИРОДЕН КАПИТАЛ 

Въглеродната сметка за природен капитал е тясно свързана с екосистемните сметки и 

по-специално екосистемната услуга Global Climate Regulation. От резултатите се вижда, че 

горските екосистеми имат положителен нетен баланс на С за периода на оценка. Това се 

изразява в натрупване на над 1.1 МtC за 10 г., което при днешните цени2 на въглеродните 

 
2 https://carboncredits.com/carbon-prices-today/, достъпен Август 2022 

SOC, tC/ha 

https://carboncredits.com/carbon-prices-today/
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емисии на доброволните пазари, означава, че има разменна стойност от над 32 млн. долара 

(Таблица 18). 

Таблица 18 Оценка и остойностяване на екосистемната услуга Global climate regulation от горските екосистеми 

(Ecosystem services flows) 

Глобално регулриане на 

климата 

Global climate regulation  

Обхават, kha 

Extent, kha 

Екосистемни услуги 

(физически потоци), kt 

C 

Ecosystem services 

(physical flows), kt C 

Екосистемни услуги 

(цена) 

Ecosystem services 

(prices) 

Екосистемни услуги 

(обменна стойност) 

Ecosystem services 

(exchange value) 

Начална стойност 

2005/Opening stock 2005 

177.236 21554.21 
  

Жива биомаса/Linivng 

biomass 

 
11141.6 

  

Почва/Soil 
 

10412.61 
  

Крайна стойност 

2015/Closing stock 2015 

177.236 22662.31 
  

Жива биомаса/Living biomass 
 

12249.7 
  

Почва/Soil 
 

10412.61 
  

Поток/Flows 0 1108.1 $                       8.00 $           32,504,267 

Жива биомаса/Living biomass 
 

1108.1 
  

Почва/Soil 
 

0 
  

7 ОБСЪЖДАНЕ 

7.1 ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА РАЗРАБОТЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД НА ОЦЕНКА 

7.1.1 Обхват на горските екосистеми 

В основата на сметките за природен капитал е заложено оценките, по отношение на 

обхвата и състоянието на екосистемите, както и на тематичните сметки, да се представят в 

техния геопространствен контекст с цел по-добра интерпретация и подпомагане на 

процесите по вземане на решение, когато това се отнася до управление и планиране на 

природните ресурси (Petersen et al., 2018, Bagstad et al., 2021).  

Извеждането на подхода за работа при изготвяне на тематична въглеродна сметка 

започна именно от географския обхват на обекта на оценка и възможностите за по-

детайлното разграничаване на видовото и структурно разнообразие на горите в Рила 

планина. Екосистемите не притежават ясно дефинирани граници. За целите на еколого-

икономическите сметки или други подобни инициативи те трябва да се очертаят въз основа 

на класификационна схема с ясни дефиниции за типовете екосистеми, изградена съобразно 

структурата на екосистемите, типа растителност, видовия състав, екологични процеси и т.н. 

В подобни ситуации често се прибягва към данни за земното покритие като CORINE 

(Copernicus Land Monitoring Service), национална статистика за баланс на територията, 

кадастър или други източници като се цели създаването на единна информационна система 

за обхвата на типовете екосистеми по подобие на тези в Холандия (van Leeuwen et al, 2017, 

Hein et al., 2020), Великобритания (Nafilyan, 2015) и други. В България подобна инициатива 

е създадена във връзка с картиране и оценка на екосистемните услуги по MAES3 в 

изпълнение на целите на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2020 и се поддържа от 

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). Картата с типовете екосистеми е публикувана 

 
3 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services 
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в уеб портал като за създаването ѝ са ползвани данни от CORINE земно покритие и 

хабитатните типове на European Nature Information System (EUNIS). Според информацията от 

картата на екосистемите в България горските екосистеми попадат в слой „Горски площи и 

гори“. Така обобщената информация за горите обаче не е достатъчна за задълбочена оценка 

на екосистемните услуги от тях, а по-скоро представлява основа за представяне на анализите 

за състоянието на екосистемите в своята всеобхватност след подробна оценка на 

специфични данни за горите и екосистемните ползи. Това наложи да се прибегне към 

данните от горскостопанските планове и Плана за управление на НП „Рила“, за да се 

обработи и анализира количествената и качествена информация за горите в Рила планина. 

Това на практика наложи, за целите на настоящата разработка, понятието за горски 

екосистеми да се приравни към определението за гора и горски територии, приети в 

страната. Това може да се определи като консервативен подход, тъй като горските 

екосистеми, които могат да бъдат очертани с помощта на дистанционни методи въз основа 

на минимални критерии за височина и склопеност на дървесната растителност, имат по-

голям териториален обхват от този на залесената площ на горските територии. Това може да 

се види при сравнение на данните за горите от CORINE земно покритие и информацията за 

горските територии4, също така се забелязва и при съпоставка на площта на физическите 

блокове от Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП, LPIS) и данните за 

горските територии (Ivanova-Stoyanova, Stoeva (2021)). Разминаването в площите се дължи 

на: 

▪ различия между определението за гора и дефиницията за горска екосистема; 

▪ разделителната способност на сателитните изображения, в случаите когато се 

използват такива; 

▪ особеностите, свързани с предназначението на земите при устройството на 

територията в България, което пък е в основата на извеждането на националната 

статистика за земите;  

▪ особености при лесоустройството на горските площи, което може да се случи по-

късно от възникването на гората и/или достигането на минималните критерии за 

горски екосистеми.  

Подобни явления се забелязват и в други страни, не само в България, като са 

коментирани в La Notte et al. (2017b), Wentland et al. (2020), Theobald (2014). 

Разминаванията в баланса на териториалния обхват на земите са характерни особености 

при компилиране на национални или регионални оценки за земеползването, обхвата на 

екосистемите и земното покритие, тъй като голяма част от тези оценки се изготвят в 

определен контекст и съобразно конкретни правила, дефиниции и изисквания. Освен това 

за изготвянето на подобни оценки се ползват различни източници на информация. Например 

за оценка на земеползването могат да се ползват данни от националната статистика, анкети, 

баланс на територията и др., докато оценката на земното покритие е на база сателитни 

изображения и често информацията от тях се ползва за мониторинг, независима оценка на 

земеползването или за други цели, каквито например са екосистемните сметки (Petersen et 

al., 2022). Затова е важно преди всяка оценка да се анализират особеностите, свързани с 

контекста и предмета на анализ, целите и задачите на оценката и приложимост на 

резултатите. Всичко това е взето предвид при изпълнението на задачите по настоящата 

 
4 Corine Land Cover Data - България 2018 

  Отчетни форми за горите, ИАГ  

https://ecosys.eea.government.bg/corinemaesecosystems/
https://eea.government.bg/bg/projects/korine-18/danni-kzp-i-svr-clc-ss-hrl-data
http://www.iag.bg/docs/lang/1/cat/13/index
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разработка, като се прецени да се работи на принципа от долу нагоре – т.е изготвянето на 

подробна и детайлна оценка, която впоследствие може да бъде обобщена, ако се налага.  

7.1.2 Подход на оценка на горскодървесната биомаса.  

7.1.2.1 Стратифициране 

В основата на подхода за оценка на биомасата е заложено използването на т.нар 

look-up таблици (рекапитулационни таблици). Този подход намира приложение при 

изготвянето на въглеродна сметка за природен капитал, описан от Lof et al. (2017) и Ajani, 

Comisari (2014). В посочените примери от Холандия и Австралия се прилагат look-up таблици 

с референтни стойности за отделните типове екосистеми. В случая с настоящата разработка 

обаче се прави опит за подробна оценка в рамките на самата екосистема като целта е да се 

изведат референтни стойности на анализираните показатели по предварително обособени и 

еднородни по група критерии части, наречени страти. Стратифицирането е важен момент с 

оглед решението относно нивото на дезагрегиране и/или агрегиране на данните в различни 

сметки или отчети, които изискват компилиране и анализ на разнородни по вид, структура и 

качество данни. Обикновено това решение е съобразено с вида и целите на оценка и може 

да варира. 

В настоящата работа стратифицирането на горските екосистеми с цел оценка на 

биомасата е направено по критериите произход, надморска височина, дървесен вид, 

възраст и бонитет. Така подбрани критериите отчитат разнообразието във вида, структурата 

и производителността на горските екосистеми в Рила планина. Районът на оценка обхваща 

зони с надморска височина от 400 до 2900 m. Критериите по отношение на дървесния вид 

и надморската височина най-общо целят да обхванат разнообразието по отношение на 

височинната зоналност на растителността, която се определя от изменението на 

температурните условия и наличната влага (т.е климатичните условия) с увеличаване на 

надморската височина. Градиентът по отношение на надморската височина е представен 

чрез подпоясите на Тракийската горскорастителна област, подобласт Рила.  

Делението при дървесните видове включва всички видове с площ над 4-5 %, като 

останалите дървесни видове са групирани в т.нар „други широколистни“ и „други 

иглолистни“. Дървесният вид на подотделите е определен по първия дървесен вид от 

таксационното описание. Справка по отношение на участието на първия дървесен вид 

показва, че средното му участие е над 7/10 във всички случаи с изключение на 

насажденията с първи дървесен вид – ела, при които средното участие на елата е 5.9/10. 

Това е очаквано, тъй като елата често формира смесени насаждения с бука и смърча, и с 

белия бор. Анализът на данните по отношение на дела на площта и запаса на първия 

дървесен вид към площта и запаса на цялото насаждение показва отново, че първият 

дървесен вид заема средно над 70 % от площта и запаса на насажденията, като изключение 

прави елата и групите на другите широколистни и иглолистни видове. Вземайки предвид 

факта, че елата и останалите две групи на другите широколистни и иглолистни видове имат 

малък относителен дял в изследвания район, се приема, че тези отклонения не оказват 

съществено влияние върху оценката на запаса и секвестирането от горската биомаса в Рила 

планина. 

Произходът на горите е от особено значение при оценката на широколистните видове, 

тъй като растежът и производителността на насажденията от семенен и издънков произход 

значително се различават (Попов и кол., 2019, Buckley (ed), 2012). Това е от особено 
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значение, в случаите, при които оценката на запаса и секвестирането на С се извършва на 

база на растежна симулация и прилагането на т.нар. метод Gain-Loss (IPCC, 2006). В 

настоящия анализ, който се основава на оценка на изменението в запаса за единица време 

(Stock Difference Method), значението на произхода на насажденията е по-скоро свързан с 

разграничаване на горите от семенен и издънков произход във връзка с тяхното 

стопанисване и съответно намаляване на грешката при тяхната оценка. В анализа не е 

правено разграничение между семенен естествен и семенен изкуствен произход, тъй като 

иглолистните култури, които са създадени извън есетствения им ареал или до 700 m н.в. 

(Попов и кол., 2018), са около 4200 ha. Това е около 16 % от всички иглолистни с изкуствен 

семенен произход (иглолистни култури) в Рила планина. Те попадат изцяло в Равнинно-

хълмистия подпояс на Долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите 

гори като по този начин може да се приеме, че разграничаването на производителността на 

иглолистните култури от естествените иглолистни насаждения е отчасти обхванато 

имплицитно при стратифицирането по подпояси (надморска височина). Приема се, че 

останалите иглолистни култури (>21 000 ha) са създадени в зоната на естественото развитие 

на иглолистните видове в България, където не се очаква съществено изменение в растежа и 

производителността им. Що се отнася до чуждоземните видове иглолистни култури, то те са 

обособени в самостоятелна група на т.нар. „други иглолистни“ и не повлияват оценката на 

основните иглолистни видове.  

Възрастта и бонитета на насажденията се отнасят към динамичните характеристики 

от набора критерии, които се ползват за стратификация. Изменението на възрастта е взето 

предвид при оценката на запаса и секвестирането като се отчита точната възраст на 

насажденията съответно към 2005 и 2015 година след което възрастта се привежда към 20-

годишни класове на възраст за по-лесна обработка на данните. Стратифицирането по 

избраните критерии отчита и бонитета. За разлика обаче от възрастта, бонитетът се изменя 

бавно, поради което за периода на изследване не се взема предвид изменението му, а 

оценката е направена на база на бонитета на насажденията, отчетен при последното 

лесоустройство.  

7.1.2.2 Особености 

Предложеният подход има някои технически особености, които са важни да бъдат 

посочени и коментирани. Те се отнасят към оценката на т.нар обхват (extent) на горските 

екосистеми и към избора на метод за оценка на нетното изменение на запаса на С. Освен 

приравняване на горските екосистеми към понятието за горски територии следва да се 

отбележи, че в настоящата разработка промените в обхвата на екосистемите не са взети 

предвид поради технически съображения. Това не изключва обаче те да бъдат оценени, 

ползвайки настоящите резултатите от анализите на данните за биомасата, когато има 

условия за това. Както е посочено по-горе основа за представяне на резултатите от анализа 

на запаса и секвестирането на С в горската биомаса са пространствените данни за горските 

насаждения, съдържащи се в горскостопанските планове. Очертанията на подотделите обаче 

не са постоянни, което прави невъзможно пресичането на географските данни от старите и 

нови ЛУП с цел извличане на информация за промените в площта на горските територии и 

съответно горските екосистеми. Площта на голяма част от подотделите се променя между две 

последователни лесоустройства, което се дължи от една страна на по-прецизно картиране 

при по-новите лесоуствойства, тъй като са налице по-подробни данни за терена от спътникови 

изображения, а от друга на пребуквирането на подотделите по преценка на лесоустроителя. 
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7.1.2.3 Силни и слаби страни на предложения методически подход за оценка на горската 

биомаса 

Предложеният методически подход има своите силни страни, свързани със 

съхраняването на първичната информация и създаване на модел за трансформация на 

данните, който е гъвкав, лесно приложим и не изисква програмиране. Предимство на 

подхода е, че се работи с изчерпателна база данни, което дава възможност за включването 

на различни параметри в анализа при нужда. Функционалността на данните е съхранена. 

Изборът при стратифицирането добре отразява разнообразието на дървесните видове и 

климатичните особености, при които се развиват горите в Рила, но не включва фактора, 

свързан със стопанското ползване на горите. По този начин може да се допусне, че част от 

стратите, които попадат в зоната на националния парк, могат да са натоварени с изменения 

в запаса и секвестирането на С, които са по-характерни за стопанските гори в района. 

Основните слаби страни на предложения подход са свързани с необходимостта от 

компилиране на данни, обусловен от липсата на единна база данни за горите в България. 

Освен това е необходимо използването на специализиран софтуер за обработка на *zem 

файловете. Този процес е натоварен и с огромно количество техническа работа. Данните за 

горите от горскостопанските планове са векторни, което възпрепятства анализирането на 

изменението в площите на горските територии и е свързано с по-бавната обработка на 

информацията при анализа и представянето на резултатите в ГИС среда.  

7.1.3 Подход на оценка на почвите 

При оценка на почвите информацията се анализира първо за целия район на Рила 

планина като в последствие се извършва допълнителен анализ с цел дезагрегиране на 

данните по почвен тип, надморска височина и климат, и извеждане на референтни 

стойности. Основавайки се на резултатите от глобална оценка на почвените характеристики 

с помощта на геостатистически анализ и алгоритъм за машинно обучение, каквито са 

публикуваните данни в SoilGrids, оценката на основни физико-химични характеристики на 

почвите в Рила планина са оценени статистически и представени геопространствено. В 

съчетание с ползването на допълнителни данни, например за почвените типове, климат и 

надморска височина са изведени ценни за науката и практиката референтни стойности. 

Разбира се това е свързано и с верифициране на публикуваните резултати. Верификацията, 

която се извърши в рамките на тази дисертация, показа, че моделът добре представя 

средните стойности и основните тенденции в изменението на показателите, което го прави 

приложим за целите на изготвянето на регионални или широкомащабни оценки. Данните от 

SoilGrids са припознати и от Системата за еколого-икономически сметки (SEEA) като са 

посочени за потенциален източник на информация.  

7.1.3.1 Стратифициране 

Стратифицирането не е водещо при почвените анализи, тъй като ключовата 

информация за изготвянето на въглеродната сметка се съдържат в SoilGrids платформата. То 

е важно за анализирането на почвените показатели и проверка на съпоставимостта на 

информацията за почвите с известни за науката и практиката в България данни. За целите 

на допълнителния анализ са ползвани данни за почвените типове в България, надморска 

височина и климат.  
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7.1.3.2 Особености 

Свалената и анализиранa информация за почвите в Рила планина обхваща различни 

типове екосистеми, не само горските. За да се извлекат конкретни данни за горските 

екосистеми е необходимо пресичане на данните от модела с информация за обхвата на 

горите. Това е свързано с обработка на векторните данни за горските територии и 

прилагането на буфер при премахването на границите на подотделите.  

Анализирането на данни по почвени типове зависи от класификацията на почвите. 

Настоящата разработка стъпва на данните от почвената карта на България (1:400 000) на 

ИПАЗР „Н. Пушкаров” (Койнов и кол., 1968). На картата са отразени най-типичните и 

представителни почвени различия и тяхната корелация с основните международни почвени 

класификации в т.ч по FAO. Все пак обаче допълнителните анализи на почвените параметри 

се изготвят по националната класификация (Койнов и кол., 1968), тъй като приравняването 

им към други класификации не е предмет на настоящата оценка. 

С цел да има съпоставимост с височинните пояси, използвани при анализа на 

дървесната растителност, допълнителните анализи, свързани с варирането на почвените 

показатели с изменение на надморската височина, следват това на горско-растителното 

райониране. Отчитайки обаче, че в широкия диапазон на вертикалното разпределение на 

кафявите горски почви се забелязват различия в съдържанието на физическата глина, 

количеството на хумус и почвената киселинност, изборът за изготвяне нa анализ на почвите 

по горскорастителни подпояси може да не отразява добре някои известни изменения на 

почвените параметри във височина.  

7.1.3.3 Силни и слаби страни на предложения подход 

Основно предимство на предложения подход е, че SoilGrids дава възможност 

въглеродните запаси в почвата да се оценят и картографират сравнително лесно в ГИС среда. 

За правилното им отчитане обаче е препоръчително данните да се валидират в случай на 

приложение на SoilGrids инструмента на локално или регионално ниво. Когато валидирането 

се прави посредством литературни данни може да се очаква разминаване между 

дълбочината на анализираните почви и представените стойности на почвените параметри 

по слоеве в SoilGrids. Това изисква допълнителна обработка на данните, която освен с време 

е свързана и с повишаване на неопределеността.  

7.2 СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ В РИЛА - ПОТЕНЦИАЛ И КАПАЦИТЕТ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕКОСИСТЕМНАТА УСЛУГА, СВЪРЗАНА С РЕГУЛИРАНЕ НА КЛИМАТА 

В основата на Системата за еколого-икономическите сметки, оценката на 

екосистемните услуги е пряко свързана с отчитане на потока между екосистемните активи и 

дадена икономическа единица. Това изисква да се направи оценка на предоставянето и 

ползването на услугите било то директно или индиректно. В концепцията за екосистемните 

сметки предлагането и ползването са равнопоставени и са равни на действителния поток 

между екосистемните активи и хората (SEEA-EA). Това се различава от възприетата 

концепция за оценка на екосистемните услуги, при която предоставянето на услугата често е 

свързано с потенциала или капацитета на екосистемата, независимо от самото ползване на 

услугата. Този потенциал често се определя от дадени характеристики на екосистемата и 

тяхно биофизично състояние. В еколого-икономическите сметки това се отразява в сметките, 
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свързани с обхват и състояние на екосистемните активи, а не в сметките за екосистемните 

услуги. 

В настоящата дисертация оценката на регулиращите екосистемни услуги от горските 

екосистеми е изготвена в контекста на тематичната въглеродна сметка. В литературната 

справка подробно са описани взаимозависимостите между отделните екосистемни сметки 

и тематичните сметки. Затова в настоящия раздел обсъждането е свързано със състоянието 

на екосистемите и техния потенциал за предоставяне на услугите, свързани с регулиране на 

климата, изразен чрез биофизичното състояние на екосистемите. 

7.2.1 Горскодървесна биомаса 

За по-правилното анализиране на състоянието на дървесния запас и съответно 

запаса и секвестирането на С от горската биомаса е необходимо да се обърне внимание на 

основни фактори, които предопределят потенциала и капацитета за предоставяне на 

екосистемните услуги. Такива са основните характеристики на екосистемите като тип, 

структура, възраст и други. Планинските горски екосистеми са силно повлияни от човешката 

дейност, като това неминуемо се отразява на вида и структурата им (Zhiyanski et al., 2017a). 

Тези процеси не подминават и Рила планина. Например създадените иглолистни култури в 

долния горскорастителен пояс изменят отчасти видовия състав на дървостоя като заместват 

автохтонната широколистна растителност. Във високите части на планината пък се вижда 

изкуствено занижената горна граница на гората в резултат на дългогодишно опожаряване 

на тези земи в миналото с цел освобождаване на терени за паша на добитъка. Именно 

антропогенният натиск върху гората определя днешния ѝ облик.  

В Рила планина най-голямо е значението на иглолистните гори, когато става въпрос 

за обхват, растеж и производителност. Широколистните гори от своя страна пък имат важно 

значение за растителното и видовото разнообразие в планината, което обаче не е предмет 

на оценка в настоящата разработка.  

Горите от бял бор (Pinus sylvestris L.) и смърч (Picea abies Karst.) сумарно имат почти 

50 % дял от площта на планината и съсредоточават над 50 % от дървесния запас. Това 

означава, че динамиката в основните им характеристики като дървесен запас, възрастова 

структура, бонитет и пълнота определят капацитета на екосистемите да предоставят 

екосистемни услуги, свързани с регулирането на климата и намаляването на емисиите на 

парникови газове. Анализът на данните за изследвания период показва, че средният запас 

на дървесината нараства и при двата дървесни вида, средната пълнота на белия бор е 6.2-

6.3, а на смърча 5.3. Възрастовата им структура е неравномерна, като при белия бор 

преобладават горите от 2-ри и 3-ти клас на възраст, което се обяснява и с висок дял на 

иглолистни култури, създадени в периода на масовите залесявания през 70-те-80-те год. на 

миналия век. Значителна част от горите от бял бор и смърч се развиват при оптимални за 

иглолистните гори условия – 900 ±50 - 1650±100 m н. в. (Раев, 1983) (Фигура 22). Това се 

потвърждава и при оценката на дървесния запас.  
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Фигура 22 Разпределение на площта на иглолистните видове по надморска височина 

Най-високата продуктивност при белия бор се отчита в среднопланинския подпояс 

(T.II.2: 1200-1700 m н.в.), следвана от нископланинския (Т.II.1: 700-1200 m н.в.). 

Продуктивността на белия бор намалява във високите части над 1700 m надморска 

височина. Това се забелязва и при смърчовите гори, които имат значително по-ниска 

продуктивност във високопланинския и горнопланинския подпояс (>1700 m н.в.) в 

сравнение със смърчовите гори от средно- и нископланинския подпояс на планината (Фигура 

23). Тези промени в биологичната продуктивност на бял боровите и смърчови гори се 

обясняват с промяната в климатичните условия с увеличаване на надморската височина. 

Раев (2006) посочва, че при увеличаване надморската височина по северните склонове на 

Рила планина, в диапазон от 1200 до 2000 m н.в. годишната температура намалява от 6.1 

на 2.6°С, вегетационният период се съкращава от 132 на 62 дни, а индексът на сухотата 

нараства от 51 на 87. Високите стойности на средния дървесен запас на единица площ в 

нископланинския подпояс се обясняват и с това, че горите от бял бор и смърч в тези части 

на планината се развиват предимно върху свежа и свежа до влажна почва. Около 1/3 от 

горите от бял бор в нископланинския подпояс се срещат върху сухи и сухи до свежи почви, 

като развиват насаждения предимно от III бонитет, докато насаждения от смърч върху такива 

почви отсъстват, което затвърждава разбирането, че белият бор не е взискателен към 

почвените условия. Белият бор обаче, подобно на повечето иглолистни, е взискателен към 

атмосферната влажност, което обяснява и по-слабата му производителност в 

нископланинската зона (T.II.1) спрямо среднопланинската (T.II.2) (Фигура 23).  

  
Фигура 23 Среден запас на хектар при смърча и белия бор в Среднопланинския пояс 
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Горите с преобладаване на ела (Abies alba Mill.) и бяла мура (Pinus peuce Griseb.) 

заемат значително по-малка площ спрямо горите от смърч и бял бор, но те имат своето 

значение за горските екосистеми в Рила планина. Бялата мура доминира във високите части 

на планината – над 2000 m н.в. (Фигура 22), където формира чисти и смесени насаждения със 

смърч и клек и има важно значение за стабилизиране и повишаване на горната граница на 

гората. Горите от бяла мура в Рила планина имат и най-висока средна възраст (103 г.), ако 

не се взема предвид възрастта на клековите насаждения. Това се дължи от една страна на 

високия турнус, при който се стопанисват горите от бяла мура (140 г.), а от друга, че 

значителна част от тяхната площ попада в зоната на национален парк „Рила“, където няма 

стопанско ползване от горите. От разпределението им по възраст се вижда, че площта на 

дозряващите и зрели гори преобладава. Дървесният запас на хектар на бялата мура също 

се влияе от климатичните условия и се отчита намаляване на биологичната продуктивност 

при увеличаване на надморската височина, въпреки че бялата мура е по-толерантна към 

студения планински климат.  

Еловите гори пък формират често смесени насаждения в средно планинския пояс с 

бука и смърча, като тези насаждения са едни от най-продуктивните в Рила планина. Еловите 

насаждения се срещат основно в ниско- и среднопланинския подпояс, като в по-високите 

части се срещат единични насаждения. При анализа на средния запас на единица площ се 

забелязва, че той не се различава съществено при елата между двата подпояса. Характерно 

при елата обаче е, че дървесният запас на единица площ намалява след 5-ти клас на възраст. 

Това може да се обясни с наблюденията посочени в Петрин и кол. (2012) за ранна 

кулминация на текущия прираст при смесени насаждения от ела, смърч и бук. Както беше 

посочено по-горе, елата формира предимно смесени насаждения. Средното участие на елата 

в насажденията в диапазон 1200-1700 m н.в., където основно е съсредоточена площта на 

тези гори, е 5.8/10. Това дава ясна индикация, че повечето анализирани параметри при 

еловите насаждения са в една или друга степен повлияни от останалата растителност в 

насажденията, която най-често е от смърч, бук и бял бор. По този начин те могат да се ползват 

като референтни стойности за смесени иглолистни-широколистни гори за Средния планински 

пояс.   

  
Фигура 24 Среден запас на хектар при бялата мура и елата 

Широколистните видове в Рила планина се простират в диапазон от 350 m н. в. до 

1850 m н.в., като в по-голямата си част се развиват в диапазон 800 – 1350 m надморска 

височина. Широколистните гори имат дял от 24 % от залесената площ на Рила планина като 

основно място заемат насажденията от обикновен бук (Fagus sylvatica, L.), следвани от 
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горите от зимен дъб (горун) (Quercus petrea Liebl.), които основно заемат по-ниските части 

на планината. Значителна част (близо 50 %) от широколистните гори са с вегетативен 

произход, като сред тях преобладават дъбовите гори. При семенните гори букът има 

доминираща роля.  

Дъбовите гори, които най-често са представени от зимен дъб (горун), показват най-

добра производителност в зоната на Нископланинския подпояс на горите от горун, бук и ела, 

като тя не се различава съществено по отношение на произхода на насажденията, с малки 

изключения при младите и дозряващи гори (Фигура 26). Това се потвърждава и при прегледа 

на растежа и производителността на зимния дъб по таблицата на С. Недялков за 

високостъблените насаждения и тази на Хр. Сираков при издънковите (Недялков и кол., 

1983), при които се отчита по-високата производителност на високостъблените насаждения 

с изключение само при младиняците. Съпоставка на производителността при дъба по 

подпояси и по произход е трудно да се направи, тъй като данните не са достатъчни за подобна 

оценка. Вижда се необосновано ниски запаси при дъба в някои класове на възраст, което 

се дължи на единични насаждения, а не на достатъчно голяма извадка за съответния клас на 

възраст.  

Сравнението на производителността при буковите гори във височина и според 

произхода им показва ясно, че няма съществено изменение на производителността в 

среднопланинската зона (700-1700 m н.в.), където букът е добре представен, но 

производителността му съществено се различава по отношение на произхода (Фигура 26). В 

горнопланинския подпояс букът е представен предимно от зрели и презрели насаждения в 

зоната на парка. Това възпрепятства съпоставката им с останалите подпояси в цялост, но се 

вижда, че няма съществено изменение в производителността при зрелите насаждения. Това 

се дължи на подходящите температурно-валежни условия в Рила планина, при които се 

развива букът, с пролетен максимум на валежите през м. май-юни и умерено високи 

средномесечни температури, в среднопланинската зона, (<20 °С) през лятото. Разбира се, 

климатичните условия варират значително в ниските и високите части на планината, но това 

само показва, че букът е пластичен и има висок екологичен толеранс към условията на 

месторастене (Димитров, 2019).   

  
Фигура 26 Среден запас на хектар при дъба и бука 

Запасът на С в биомасата е функция на дървесния запас, като в зависимост от 

използваните преводни коефициенти може да отчита и запасът на С в подземната биомаса. 

Секвестирането на С обаче е динамична характеристика. То зависи от една страна от нетното 
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от допълнителните загуби на С, свързани с природни нарушения, пожари и антропогенен 

натиск. Така по отношение на горскодървесната биомаса секвестирането на С е функция 

основно на прираста и ползването, като не трябва да се забравят и допълнителните загуби 

от природни нарушения и пожари. Това показва, че освен от чисто природни процеси, 

свързани с растежа на насажденията, естествения отпад и загубите от природни нарушения, 

секвестирането зависи и от антропогенната намеса при стопанисването на горите. Tя се 

изразява в налагането на политики и мерки при стопанисване на горите, прилагане на 

специфични горскостопански практики, извеждане на различни по вид и интензивност сечи 

и самото възобновяване на горите. Настоящото и бъдеще ниво на секвестиране на С от 

горскодървесната биомаса зависи до голяма степен от възрастовата структура на 

насажденията и начина им на ползване. При наличието на неравномерна възрастова 

структура може да се забелязват и очакват резки промени в нетното изменение на запаса 

на С. Това се потвърждава и в настоящите резултати.  

С най-ниско ниво на секвестиране се отчитат издънковите гори за превръщане, които 

имат положителен нетен баланс на С от средно 0.35 tC/ha годишно за периода на анализ. 

При прегледа на оценката на изменението на С по страти се установи, че и при трите групи 

дървесни видове с издънков произход се отчита отрицателно изменение, или намаляване на 

запаса на С в биомасата. Това е особено характерно за буковите насаждения на възраст 

между 60 и 80 г. и при дъбовите насаждения на възраст над 80 г., което съответства на 

турнуса им. От разпределението на площта на издънковите гори по класове на възраст се 

вижда, че към 2015 г. повече от половината им площ е с възраст над 61 години. Това 

предполага извеждане на възобновителни сечи в голяма част от тези насаждения. Имайки 

предвид, че на национално ниво ¾ от издънковите гори се стопанисват с цел превръщането 

им във високостъблени насаждения чрез прерастване (Попов и кол., 2019), може да се 

очаква, че прирастът им е значително намалял и е възможно да не може да компенсира 

рязкото намаляване на запасите при извеждането на възобновителните сечи в бъдеще 

(Костов, Рафаилова, 2009, Костов и кол., 2019). От особено значение също така е 

възобновяването на тези насаждения. При по-висока интензивност на сечите и при 

компроматирано възобновяване поради заглушаване на подраста от храстова растителност 

(Попов и кол., 2019, Костов и кол., 2019), може да се очаква нетното изменение на запаса 

на С при издънковите гори в Рила да стане отрицателно. Такава тенденция се отчита на 

национално ниво (ОГФ 2 и ОГФ3, Stoeva et al, 2020). Издънковите гори все пак имат 

сравнително нисък дял (13 %) от залесената площ на Рила планина, но тяхното участие в 

пояса на дъбовите гори (до 700 m н.в.) и в нископланинския подпояс е значително и 

определя облика и състоянието на горите в ниските части на планината.  

Високостъблените широколистни гори отчитат положителен нетен баланс на С над 

средното за Рила планина (0.86 tC/ha годишно) като с най-висок потенциал за секвестиране 

на С се открояват буковите и дъбови гори във фазата на активно самоизреждане. 

Секвестирането на С при семенните букови гори е средно 0.83 tC/ha годишно за периода 

на оценка. Това съответства на отчетените нива на изменение на въглеродните запаси в 

биомасата на буковите гори за същия период (0.87 tC/ha годишно), отчетено в Националната 

инвентаризация на парникови газове (NIR, 2022). Отрицателно изменение на запасите на С 

се отчита в горнопланинския подпояс на смърчовите гори, на височина между 1700-2000 m 

н.в., където участието на бука намалява значително и присъства предимно със зрели 

насаждения. Семенният дъб отчита изцяло положителен нетен баланс на С със средно ниво 

на секвестиране от 0.89 tC/ha годишно. Тези стойности са значително по-високи от 
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отчетените нива на изменение на въглеродните запаси в биомасата на дъбовите гори в 

Националната инвентаризация на парникови газове (NIR, 2022), които имат негативен 

баланс от средно -0.022 tC/ha годишно за същия период. Това се обяснява с факта, че в 

Националната инвентаризация не се прави разграничение между произхода на дъбовите 

гори и в този случай промяната на въглеродните запаси в биомасата на дъба е силно 

повлияна от негативния баланс на С при издънковите дъбови гори в национален мащаб. 

Положителният нетен баланс на С в биомасата на дъбовите гори в Рила (високостъблени и 

издънкови) показва също, че те се развиват при благоприятни условия. Дъбовите гори са 

представени основно от зимен дъб (горун), който предпочита плодородни и влажни почви. 

Горунът има много голяма екологична ниша (Ducousso, Bordacs, 2004) и е доста толерантен 

към суша и бедна почва. Това обяснява и сравнително доброто състояние на дъбовите 

издънкови и високостъблени гори и техния потенциал за секвестиране на С. Справка по 

отношение на почвената влага, при която се развиват дъбовите насаждения в Рила показва, 

че значителна част, или около половината, се развиват върху свежи почви и под 20 % от 

дъбовите гори в Рила се развиват върху суха почва.  

По отношение на иглолистните гори също се забелязва, че едафо-климатичните 

характеристики на Рила планина благоприятстват развитието им, особено в по-високите 

части на планината, където те имат преобладаващо участие. Нетното изменение на запаса 

на С при иглолистните е 0.99 tC/ha като нетният среден баланс на С е положителен при 

всички основни анализирани дървесни видове от различните височинни подпояси. Това 

важи и за иглолистните в долния горскорастителен пояс, където преобладават културите от 

бял и черен бор. При тях се отчита по-високо от средното нетно ниво на натрупване на С в 

биомасата. Това може да се обясни от една страна с факта, че тези насаждения са на възраст 

около 40-45 г., т.е намират се във фаза на активен растеж и съответно производителност, и 

се развиват при условия на свежа и свежа до суха почва. При културите от черен бор, които 

са ¾ от иглолистните култури в долния лесорастителен пояс, се забелязва осушаване на 

месотообитанията, като повече от половината насаждения от черен бор в тази зона се 

развиват върху сухи почви. Черният бор вирее добре върху разнообразни субстрати, но 

производителността му варира в широки граници в зависимост от богатството на почвата – 

от 8-20 m3/ha годишно при богати и плодородни почви до 3 m3/ha годишно при сухи и бедни 

почви (Isajev et al., 2004). В Рила планина значителна част от иглолистните култури от черен 

бор в дъбовата зона са от IV бонитет. Запасите на дървесина по класове на възраст имат 

възходящ тренд и отчитат сравнително висока средна производителност от около 6 m3/ha 

годишно при насаждения на възраст между 20-40 г., която съответства и на средната им 

производителност според възприетата растежна таблица за черен бор от IV бонитет. 

Забелязва се обаче, че тя рязко намалява след 40 г. възраст, което съответства на 

наблюденията за ранна кулминация на прираста при иглолистните култури в долната 

лесорастителна зона, при които влагата се явява лимитиращ фактор (Попов и кол. 2018). По 

този начин иглолистните култури стават неустойчиви и уязвими на каламитети и съхнене 

(Раев и др., 1991). Това се потвърждава от различни проучвания върху основни вредители 

по иглолистните (Мирчев и кол, 2003; Заемджикова и кол, 2019; Mirchev et al., 2018; 

Zaemdzhikova, 2020; Zaemdzhikova et al., 2022). Тези фактори се отразяват на 

производителността и съответно на нетното изменение на С в биомасата, като се забелязва 

рязкото им намаляване след 40 годишна възраст при културите от черен бор в долната 

лесорастителна зона. Намалението в производителността освен от чисто екологични 

фактори, свързани с промяна в условията на месторастене и повреди от биотични и 
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абиотични фактори, се влияе и от различна по вид стопанска дейност, свързана с 

извеждането на сечи, често „по състояние“. Наблюденията на Попов и кол. (2016) върху 

пределната възраст на иглолистните култури на национално ниво показват, че на височина 

400-600 m н.в., тя е около 40 г., а на височина 500-700 m н.в. – 50 години. Тези наблюдения 

се потвърждават от резултатите в настоящата разработка. Иглолистните култури в трети клас 

на възраст, създадени извън естествения им ареал в Рила планина, показват признаци на 

интензивно изреждане и деградация, отчитайки рязкото намаляване в производителността 

им.  

При естествените иглолистни гори динамиката на натрупване на С в биомасата следва 

по-скоро естествения ход на развитие на насажденията. Средната стойност на секвестиране 

на С в биомасата на иглолистните е около 1 tC/ha годишно, като тя варира при различните 

дървесни видове, както по възраст, така и в зависимост от надморската височина. С най-

висока средна стойност на секвестиране сред иглолистните се характеризират младите и 

дозряващи гори при видовете от род Pinus. Що се отнася до средните стойности на 

секвестиране от белборовите гори по подпояси не се отчитат съществени различия (1.07-

1.08 tC/ha годишно), въпреки сравнително голямата разлика в средната възраст на 

насажденията в отделните лесорастителни подпояси. Това се дължи основно на 

преобладаването на млади гори в нископланинския подпояс, чиито високи нива на 

секвестиране (2.2 tC/ha годишно) компенсират негативния нетен баланс на С при зрелите 

насаждения от бял бор в тази зона на планината. В среднопланинския подпояс пък се 

наблюдава по-равномерно разпределение на горите по класове на възраст между 2-ри и 6-ти 

клас на възраст. При тях се отчита много различно нетно изменение на С в биомаса от 2.47 

tC/ha годишно при горите от 3-ти клас на възраст до 0.1 tC/ha годишно при горите от 6-ти клас 

на възраст, но след като се компенсират загубите на С при зрелите и презрели гори, средните 

стойности на нетно изменение на запаса на С в биомасата отново е около 1.07 tC/ha 

годишно.  

Интересно е да се коментира задържането на същото средно ниво на секвестиране 

при горите от горнопланинската зона, независимо от това, че там преобладават зрелите 

насаждения, при които често се отчитат негативни изменения в запаса на С, свързани най-

вече с извеждането на възобновителни сечи и рязкото намаляване на запасите на биомаса. 

Високите нива на секвестиране в тази зона (1.08 tC/ha годишно) при средна възраст на 

насажденията от 90 г. се обясняват с висок дял на зрелите гори (70 %) – на възраст над 100 

г., които попадат в Национален парк „Рила“, където няма стопанско ползване на горите и 

съответно не се извеждат възобновителни сечи. Подобно явление се отчита и при горите от 

смърч, които също запазват сравнително високи нива на секвестиране (0.81 tC/ha годишно) 

в горнопланинския подпояс при средна възраст на насажденията от 98 години. Все пак то е 

значително по-ниско от натрупването на С в биомасата на смърчовите гори от по-ниските 

зони на среднопланинския пояс. Потенциалът за секвестиране от смърчовите гори във 

високите части на планината съответства на базовата оценка на Zhiyanski (2020), свързана 

с анализ и прогноза на промените в улавянето на С от уязвими горски екосистеми в България 

на база на дефинираните от Raev et al. (2011) сценарии на изменение на климата в 

страната.  

Във високопланинската зона нетното натрупване на С в биомасата рязко намалява 

до средно 0.22 tC/ha годишно, като положителният нетен баланс се дължи основно на горите 

от бяла мура (Pinus peuce, Griseb.), при които се отчита натрупване от средно 0.53 tC/ha 

годишно. Горите от смърч и бял бор, които се срещат в тази зона на планината, имат 
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отрицателен нетен баланс от -0.35 tC/ha основно поради високата им средна възраст (133 

г. при смърча и 122 г. при горите от бял бор) и суровите климатични условия, които оказват 

влияние върху продуктивността им. Поради сравнително малкото подотдели, които попадат в 

тази зона на планината и високото ниво на стратифициране на информацията може да се 

допусне, че тези резултати имат висока неопределеност и следва да се приемат критично. В 

тази връзка с особено внимание следва да се разглеждат и извънредно високите стойности 

на поглъщане или отделяне на С при някои страти. Те най-често са резултат от изменението 

на С в единични или малко на брой подотдели. При толкова подробна стратификация рискът 

от подобни явления е висок. Независимо от това обаче тяхното въздействие върху цялостната 

оценка е слабо предвид ограничения им брой.  

Оценката на секвестирането на С при клековите насаждения, които са доминиращи 

във високопланинския пояс е приблизителна, тъй като е оценена на база на данните за запас 

и производителност на бял бор от 6-ти клас на възраст и V бонитет. Този подход се налага, тъй 

като в повечето случаи в таксационните описания липсва информация за запас на клековите 

насаждения, поради липсата на стопански интерес към тези гори.  

Прави впечатление, че в много случаи, както при широколистните, така и при 

иглолистните, се отчита негативно изменение на запаса на С в първи клас на възраст. Тези 

резултати не изглеждат правдоподобни и вероятно са повлияни от присъствието на надлесна 

растителност, която се забелязва при близо 3.5 % от залесената площ на Рила планина. В 

разработения модел и подход на оценка надлесната растителност влияе най-вече при 

определянето на дървесния вид, тъй като моделът работи с възрастта и запаса на цялото 

насаждение, а не с възрастта и запаса на първия дървесен вид. Обикновено дървесният вид 

на надлесните се различава от основния дървесен вид на насаждението като справка на 

анализираните данни за Рила планина показва, че това е така в повече от 50 % от случаите. 

Въпреки това, влиянието на тази грешка е в рамките на допустимото, тъй като броят на 

подотделите с надлесна растителност от общия анализиран брой подотдели е 3 %.  

7.2.2 Почви 

Почвата е сложна природна система, която се характеризира със специфичен 

кръговрат на вещества и съединения в природата. Нейно отличително свойство е 

плодородието, което осигурява на растенията необходимите хранителни вещества и влага, 

нужни за тяхното развитие. Продуктивността на горските почви е от особено значение за 

развитието на гората и възможностите пред горското стопанство, като тя е функция на 

потенциала на почвата и почвените условия (Донов, 1993; Poff, 1996). Потенциалът на 

почвата се определя от редица физични, химични и биологични свойства, които не се 

изменят лесно като каменливост, глинеста минерология, скелет, текстура и др, докато 

почвените условия, свързани с дълбочината и порьозността на почвата, както и запасеността 

ѝ с органична материя, са по-изменчиви и лесно биват повлияни от природни нарушения 

или различна по характер и интензивност антропогенна дейност. Тъй като горските почви 

съдържат значителна част от наземния въглерод (Gorte, 2009), промените в почвения 

кръговрат на въглерода оказва влияние върху продуктивността на горските екосистеми и 

свързаните с това екосистемни услуги (James, Harrison, 2016; Zhiyanski et al., 2016, Zhiyanski 

et al., 2017b). Запасите на С в почвата и тяхната динамика имат и съществена роля в 

процесите по смекчаване на изменението в климата. Това е основната причина почвеният 

въглерод да се отчита като част от въглеродната сметка за природен капитал.  
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Оценката на въглеродните запаси в почвата е трудоемка задача, що се отнася до 

пробонабирането и лабораторните анализи. Освен това за правилното интерпретиране на 

резултатите и оценката е необходимо да се анализират и различни физико-химични 

характеристики на почвата. При голям обхват на оценката обикновено не е достатъчно да се 

стъпи на отделни точкови наблюдения, имайки предвид голямата вертикална и хоризонтална 

вариабилност на почвените характеристики. Подходящи инструменти в такива случаи се 

явяват редица научни и научно-практични разработки на глобално и широкомащабно ниво 

като SoilGrids5, GlobalSoilMap.net6, FAO SOIL PORTAL7 и др., които използват разнообразни 

по вид и количество данни и нови технологии с висока изчислителна мощност за изготвянето 

на дигитални почвени карти с информация за основни почвени характеристики. Методите за 

изготвянето на дигитални карти непрекъснато се развиват и подобряват като особено 

популярни в днешно време са моделите и алгоритмите за машинно обучение, които според 

Poggio et al., (2021) и Khaledian, Miller, (2020) дават по-добри резултати от повечето методи 

на множествената линейна регресия.  

Анализът на данните от SoilGrids за Рила планина, показва, че моделът представя 

добре основните параметри на почвите спрямо тяхната дълбочинна и вертикална динамика. 

При анализираните параметри се отчита познатата изменчивост в резултат на комплексното 

влияние на редица климатични и биологични фактори, намиращи се в тясна зависимост от 

изменението на надморската височина и дървесната растителност. Това се отчита както при 

данните от терена (собствени наблюдения и др.), така и в литературата (Hanawalt, Whittaker, 

1976). Забелязва се, че съдържанието на орг. С и общ N нарастват с увеличаване на 

надморската височина, тъй като процесите, свързани с натрупване и разлагане на органично 

вещество, са в пряка зависимост от хидротермичния режим на почвата и тревния, и 

дървесен състав (Kюлева, 1979), които силно се диференцират в зависимост от надморската 

височина. Почвената киселинност също се изменя във височина от кисела до слабо кисела 

в ниските части до силно кисела в среднопланинската и високопланинска зона. Обемната 

плътност намалява с увеличаване на надморската височина, което се дължи на 

увеличаването на порьозността на почвата в резултат на натрупването на органична материя 

и образуването на дебела и мека горска постилка, която служи като материал за образуване 

на мощни хумусни хоризонти. Скелетното съдържание се увеличава във височина, особено 

в зоната на кафявите горски почви, които като цяло се характеризират с голяма скелетност 

(Донов, 1993; Койнов и кол., 1998), и е значително в алпийската зона на планината, където 

предимно има скали и сипеи. Това показва, че SoilGrids заедно с други подобни инструменти 

представляват леснодостъпен източник на информация за целите на широкомащабни 

оценки по отношение на въглеродния запас в почвите. Приложението им при регионални и 

национални оценки обаче изисква данните от моделите да се валидират с независими данни, 

въпреки приемливите нива на точност на тези инструменти (Poggio et al., 2021).  

SoilGrids публикува информация за запаса на С в почвите като производни стойности 

– т.е изчислени са на база прогнозните стойности на съдържанието на орг. С, обемната 

плътност и скелетното съдържание. Запасът на С е представен за 0-30 cm, докато 

прогнозните стойности на почвените параметри са представени по слоеве до 100 cm 

дълбочина. Наборът от данни за валидирането на модела обаче се различава по 

всеобхватност и обследвани слоеве. Това затруднява валидирането, като с цел да се намали 

 
5 https://soilgrids.org/  
6 https://www.wur.nl/en/show/globalsoilmap.htm  
7 https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/en/  

https://soilgrids.org/
https://www.wur.nl/en/show/globalsoilmap.htm
https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/en/
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грешката в резултат на попълване на липсваща информация (напр. за обемна плътност в 

дълбочина и съдържание на орг. С за 20-30 cm), верификацията на моделните резултати се 

извърши от една страна по параметри, а не само по отношение на запаса на С, а от друга – 

за 0-30 cm дълбочина, а не по слоеве. Изключение прави само обемната плътност, която е 

валидирана за 0-5 cm, тъй като данните в модела съответстват точно на дълбочината, която 

се анализира на терен при работа с метална сонда, тип пръстен. 

При сравнението на информацията от SoilGrids с данните от теренни наблюдения в 

Рила планина прави впечатление, че резултатите от теренните изследвания отчитат по-голяма 

вариация (Фигура 28) в почвените показатели спрямо прогнозираните от модела. Това е 

очаквано предвид високата вариабилност на почвените показатели дори при относително 

еднородни почви и фактори на околната среда (Wells, Case, 1995). По отношение на 

средните стойности на отделните показатели обаче се отчита много добра съпоставимост при 

съдържанието на орг. С, скелет, обемна плътност и запас на С, и задоволителна по отношение 

на съдържанието на N и стойностите на pH (H2O). 

Проведените непараметрични тестове (Student t-test; paired, two tailed, p = 0.05) 

показват, че по отношение на данните за обемна плътност, скелет, съдържание на орг. С и 

запас на С, не се откриват статистически значими разлики между средните стойности на 

извадката от теренните данни и тази от моделите. Тестовете показват, че съществена разлика 

между средните стойности от теренните наблюдения и модела има при почвения разтвор и 

съдържанието на N. 

От Фигура 28 се вижда, че моделът прогнозира по-слабо кисели почви със стойности на 

pH най-често между 5.7 и 6.6, докато теренните наблюдения отчитат най-често стойности 

между 4.5 и 5.8. Моделните резултати обаче добре прогнозират изменението на pH с 

увеличаване на надморската височина и с изменението на растителната покривка, като ясно 

се открояват значително по-киселите почви в зоната на иглолистните гори. В Рила планина 

най-разпространени са кафявите горски почви (>50 %), следвани от планинско-ливадните 

(16%). Данни от редица проучвания в страната в зоната на кафявите горски и планинско-

ливадните почви (Кюлева, 1979; Грозева 1987; Zhiyanski, 2018; Petrova, K., 2018; Кирова, 

Жиянски, 2019; Malinova et al., 2020; Malinova et al., 2021; Hristov et al., 2021, Соколовска 

и кол., 2021) потвърждават също по-киселата реакция на почвения разтвор (<6.0) при тези 

почвени типове. Киселинността на почвите в Рила планина се предопределя от широкото 

разпространение на силикатните безкарбонатни скали – гранито-гнайси от една страна и от 

преобладаващото участие на иглолистните горскодървесни видове – от друга, които водят до 

вкисляване на почвите (Binkley, Sollis, 1990; Zhiyanski, 2018).  

По отношение на азотното съдържание прави впечатление, че моделните данни и данните от 

терен имат значителни различия в стойностите. Повече от половината от отчетените данни от 

теренните наблюдения попадат извън прогнозираните минимални стойности на азотно 

съдържание от модела. В SoilGrids съдържанието на азот включва общ азот (включващ 

амоняк, органичен и редуциран азот), определен по Келдал, плюс усвоимите форми на азота 

– нитрати и нитрити. Методът, който прилагаме при анализа на теренните наблюдения, не 

отчита нитратните и нитритни форми на азота, но тяхното съдържание в почвата е много 

малко (Донов и кол., 1974), като разликата не може да се обясни само с разлика в отчитането 

им. 
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Фигура 28 Разпределение на стойностите на изследваните параметри по вид на данните 
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Причината за разминаванията между моделните и теренните данни по отношение на 

pH и азотно съдържание вероятно се дължи на несъвършенства на модела, свързани с 

входните данни. Данните в SoilGrids са моделирани на база информация от близо 200 хил. 

почвени профила от целия свят, като преобладават данни от земеделски земи. В допълнение 

следва да се вземе предвид също, че повече от 60 % от тези данни са събирани в периода 

1960-2000 г., 34 % са с неизвестна дата на пробонабиране и само 16 % от почвените 

профили са обследвани в периода 2001-2020 г. (Poggio et al., 2021). Batjes et al. (2020), 

отбелязват, че периодът на пробовземане следва да се взема предвид при картографиране 

с помощта на ковариативни данни за околната среда, особено когато това се отнася до силно 

изменчиви характеристики, които могат да се повлияят от промени в земеползването или 

природни нарушения. Poggio et al. (2021) обаче считат, че пространствената вариация на 

динамичните характеристики е по-голяма от времевото им изменение, като то е 

пренебрегнато при създаването на SoilGrids. Poggio et al. (2021) смятат, че това слабо влияе 

на глобалната карта, като отчитат невъзможността да се намерят сравними по обем и 

качество ковариативни данни за миналото, събирани с помощта на дистанционни методи,  

За изготвянето на въглеродна сметка за природен капитал е необходимо да се оцени 

единствено запасът на С в почвите. Както се вижда от направените анализи и валидирането 

на резултатите на модела с данни от терен, SoilGrids предоставя достоверни стойности на 

почвените параметри, които са от значение за определяне на запаса на С. Това са орг. С, 

обемна плътност и скелет.  

Обемната плътност в горските почви в Рила значително се влияе от климатичните и 

биологични фактори. Най-плътни (>1.13 g/cm3) в повърхностния слой от 0-5 cm са 

разновидностите на канелените горски почви – канелено-подзолисти, ерозирани излужени 

канелени и излужени канелено горски, които основно се простират в равнинните и 

предпланински части на планината. По класификацията на WRB тези почви се отнасят към 

групата на Luvisols, които по дефиниция се характеризират с по-висока плътност (Донов, 

1993; Койнов и кол., 1998), поради значително по-високо съдържание на глина в 

минералната част на почвата. С увеличение на надморската височина обемната плътност на 

почвите намалява, като тя се колебае около 1.0 g/cm3 за 0-5 cm при кафявите и тъмноцветни 

горски, и планинско-ливадните. 

Скелетното съдържание в горските почви в Рила варира в широки граници -  между 9 

и 20 %. Като цяло то е високо, отчитайки преобладаващото участие на кафявите почви в т.ч 

вторично затревените и тъмноцветни почви, които се определят като скелетни почви (със 

скелет над 10%).  

Съдържанието на орг. С варира значително, както по отношение на почвения тип, така 

и според надморската височина и биоклиматичните условия в планината. Пресичането на 

данните за горските почви от SoilGrids с данни за почвените типове по почвената карта на 

България в мащаб 1:400 000 (Койнов и кол., 1968) и горскорастителните пояси показва, че 

с най-високо съдържание на орг. С се отличават почвите във високопланинска зона (около и 

над 2000 m н.в.), където кафявите горски почви преминават в тъмноцветни горски и в 

планинско-ливадни. 
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Таблица 21 Обща статистика на съдържанието на орг. С (g/kg) в горските почви в Рила по разновидности на 

почвените типове съгласно почвена класификация на България (Койнов и кол. 1968) 

Разновидност на почвени типове Площ n Mean Median StDev Min Max Range Variance 

Кафяви горски вт. затревени 3271 805 36.88 38.35 5.91 21.20 50.87 29.67 34.98 

Ерозирани излужени канелени 9930 2418 25.29 23.90 4.97 7.93 42.68 34.75 24.75 

Излужени канелени горски, тежко пес.-гл 1391 339 27.00 28.07 4.26 17.02 35.85 18.83 18.11 

Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и 

пес-глин 

3219 792 33.81 31.81 9.46 11.72 62.07 50.35 89.54 

Делувиални и делувиално-ливадни, песъчливи и 

пес-гл, предимно каменливи 

2979 712 29.44 30.52 4.88 10.30 44.80 34.50 23.85 

Силно излужени до слабо оподзолени 

(лесивирани) канелени горски 

197 43 21.14 21.33 3.81 8.80 27.27 18.47 14.48 

Рендзини (хумусно-карб.),  

песъчливо-глинести 

316 78 28.95 29.84 3.65 19.33 36.72 17.38 13.30 

Излужени чернозем-смолници, глинести 176 43 28.67 28.48 0.88 26.88 31.42 4.53 0.78 

Излужени канелени горски 22039 5324 27.94 27.35 5.69 8.07 48.88 40.82 32.37 

Канелено-подзолисти (псевдоподз), 

 леко пес-гл. до глинесто-песъкливи 

79 18 24.08 23.90 1.46 21.32 27.80 6.48 2.14 

Планинско-ливадни 29209 7061 52.58 52.65 9.16 13.92 83.00 69.08 83.90 

Кафяви горски 69600 16952 39.10 39.06 8.61 11.27 87.17 75.90 74.11 

Тъмнокафяви и тъмноцветни горски 34830 8487 44.66 44.57 11.97 10.53 79.28 68.75 143.16 

Средните стойности на орг. С в 0-30 cm по почвени типове се движат от 39 g/kg при 

кафявите горски до 45 g/kg при тъмноцветните и 53 g/kg при планинско-ливадните. На 

Таблица 21 се вижда обаче, че съдържанието на орг. С в тези почвени типове се характеризира 

с голямa дисперсия. Това се потвърждава също в различни проучвания в планинските горски 

екосистеми (Грозева, Петрова, 1985; Zhiyanski, 2018b; Malinova et al., 2020; Hristov et al., 

2021). Причина за голямата дисперсия в стойностите на почвените показатели (в т.ч и орг. 

С) се обяснява с разнообразните условия, при които протичат почвообразувателните 

процеси. Кафявите и тъмноцветни горски почви в Рила се развиват при умерено влажен и 

хладен климат под влиянието на дървесната растителност – най- често влажните букови и 

иглолистни гори. Релефът е хълмисто-предпланински до планински, като на места в Рила 

планина той е силно разчленен, което обуславя развитието на ерозионни процеси 

(Соколовска и кол., 2021). В зависимост от надморската височина, различния вид на 

горската растителност и геоложкия състав се забелязват известни различия в особеностите 

на отделните кафяви почви, което ясно се вижда и от голямата дисперсия при съдържанието 

на орг. С при кафявите и тъмноцветни горски почви (Таблица 21). Планинско-ливадните почви 

пък се развиват при сурови климатични условия, които създават предпоставки за формиране 

на торфенист хоризонт, задържане на вода и забавяне на минерализацията на органичните 

вещества. Това води до акумулация на хумус, забавено химично изветряне, силно излужване 

и вкисляване (Донов, 1993). При анализ на почвените показатели на 

широкоразпространени почви, каквито са кафявите горски и планинско-ливадните почви в 

Рила, и предвид големият обхват на оценката, вариациите в стойностите са допустими, тъй 

като отчитат изцяло различните биоклиматични и орографски условия. По отношение на 

съдържанието на орг. С, най-съществено е влиянието на растителността и процесите на 

минерализация. Във връзка с това, дървесният опад е основният източник на органични 

вещества, азот и пепелни елементи в почвата под горските екосистеми, като количеството 

на ежегодно постъпващите елементи корелира с общата маса на дървесния опад (Грозева, 

1986а). Значение за количеството на опада имат възрастта, пълнотата, съставът и формата 



42 

 

на насажденията. Климатичните фактори пък определят процесите на минерализация и 

преноса на органичните вещества и пепелни елементи в дълбочина. Кръговратът на 

веществата под букови, смърчови и високопланинските храстови формации е различен, 

което дава отражение върху свойствата и особеностите на почвите в планината и се вижда 

ясно при преглед на почвените показатели и тяхното изменение във височина, което следва 

и изменението на растителността и климатичните условия. 

Запасът на С е динамична характеристика, която освен от потенциала на почвата, се 

влияе и от земеползването (Zhiyanski et al, 2016, Menichetti et al., 2017; Кирова, 2020) и 

горскостопанските практики (Грозева, 1986b, Кирова, Жиянски, 2021). Той служи като 

индикатор за качеството на почвите и като средство за компенсиране на емисиите на CO2 

чрез секвестиране на C в почвата, което набира широка популярност в последните години, 

свързано със смекчаването на климатичните промени.  

Средните стойности по почвени типове (Таблица 1) съответстват на оценката на запаса 

на орг. С в горските почвите, изготвена от Stoeva, Kirova (2021) на база данни от мрежата за 

мониторинг на горските екосистеми (IPC-Forest). Обработката на данните за Рила планина 

(Таблица 1), както и резултатите на Stoeva, Kirova (2021), показват, че запасите на органичен 

С в почвите също се характеризират с висока вариабилност. Най-висока тя отново е при 

кафявите и тъмноцветните горски почви, както и при планинско-ливадните почви, които са 

типични за планинските райони в България (Hristov, Filcheva (2017).  

При пресичане на данните за запас на орг. С в почвите с горскорастителните подпояси 

се забелязва ясната диференциация в средните стойности по височинни пояси и 

дисперсията. Открояват се ниските и високи стойности на запаса на С, съответно в долната 

лесорастителната зона и високопланинската (Фигура 29).  

 

Фигура 29 Разпределение на запаса на орг. С в почвите по височинни пояси 

Вижда се, че по отношение на средните стойности на запасеност на почвите с орг. С, 

няма съществено различие между подпоясите при Долния равнинно-хълмист и 

предпланински пояс на дъбовите гори и при Високопланинския пояс. Съществено обаче е 

различието при подпоясите на Средния планински пояс на буковите и иглолистни гори. Това 

е и зоната, където се отчита най-голяма дисперсия в стойностите на запаса на орг. С, което 

се обяснява с разнообразието във факторите на средата – релеф, климат, растителност. Тези 

резултати напълно съответстват на наблюденията на Кюлева (1979), която предлага 

обособяването на три подпояси на кафявите горски почви, като посочва че в първия подпояс 

кафявите горски почви са с известни признаци на преходност със сивите и канелени горски 
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почви. Вторият подпояс обхваща типичните кафяви горски почви, а в третия почвите се 

отличават с признаци на преходност с  тъмноцветните горски почви.  

Запасът на почвите с орг. С се влияе съществено от хидротермичния режим на 

почвите. Това се вижда при пресичането на данните за запас на С в почвите с климатичните 

зони по IPCC. На Фигура 30 ясно се вижда, че най-висок е запасът на С в зоната на хладния и 

влажен климат, който преобладава в Рила планина. Той се характеризира с ниски 

температури и висока влажност, което благоприятства натрупването на органични вещества 

в повърхностния хоризонт на почвата, като фулвокиселините преобладават над хуминовите 

в състава на хумуса (Hristov, Filcheva, 2017). 

 

Фигура 30 Разпределение на запаса на С в почвите по климатични зони по IPCC 

Влиянието на влажността на климата е голямо, като разликата в средните стойности 

между запаса на С в зоната на хладния сух и влажен климат е съществена. Разбира се, 

хладният сух умерен климат е слабо застъпен в Рила планина, но въпреки ниската 

представителност, разликата е съществена. В зоната на топлия умерен сух климат запасът на 

С в почвите е нисък, като в състава на хумуса преобладават хуминовите киселини (Hristov, 

Filcheva, 2017). По отношение на Рила планина в тази зона преобладават ерозираните и 

излужени канелени горски почви, при които се отчитат и едни от най-ниските стойности на 

запаса на С в почвите (Таблица 17). 

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сметките за природен капитал (SEEA-EA, 2021) представляват пространствено 

базирана интегрирана статистическа рамка за набиране на информация за биофизичните 

характеристики на екосистемите, оценка на екосистемните услуги, проследяване на 

промените в състоянието на екосистемите, тяхното остойностяване и свързването на тази 

информация с мерки за икономическа и човешка дейност. Изготвянето на екосистемните 

сметки изисква умения извън традиционните експертни познания на повечето статистически 

агенции и институти, отговорни за изготвянето им, като използването на пространствени 

данни, моделиране на околната среда и други. Това налага необходимостта от колаборация 

между експерти и учени с различни познания и експертиза в областта на екологията, 

географията, икономиката и други. Настоящата работа по изготвяне на оценка е пилотна и 

пряко подпомага заинтересованите институции, предоставяйки разработен и верифициран 

модел за тематична въглеродна сметка за горите на регионално ниво. Предложеният подход, 
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разработеният модел и изведените референтни стойности при оценката на регулиращите 

екосистемни услуги от горите служат като практически инструмент с оглед подготовка на 

различни докладвания, за нуждите на статистиката и лесовъдската практика. 

8.1 ИЗВОДИ 

8.1.1 Изводи относно методическата постановка 

1. Разработен е нов методически подход за оценка на запаса и секвестирането на 

въглерод (С) в горските екосистеми на основата на релационни бази данни. Чрез него 

се въвежда обработка на разнообразни по вид и структура данни и се изпълняват 

конкретни заявки при анализа на информацията, при дезагрегирането или 

агрегирането на данните. По този начин информацията от първичния източник се 

запазва в пълен обхват като същевременно се съхранява функционалността на 

данните.  

2. Извършен е подбор на индикатори и са дефинирани критерии за стратифициране на 

горските екосистеми, включващи произход, надморска височина, дървесен вид, 

възраст и бонитет. Така селектираните критерии отразяват в цялост и в необходимата 

детайлност разнообразието на горите в Рила планина по отношение на тяхната 

структура и продуктивност. 

3. Установи се, че при прилагането на критериите за стратифициране при анализа и 

обработката на данните, бонитетът на насажденията би могъл да се пренебрегне в 

случай, че оценката на изменението на дървесните и въглеродни запаси не се 

извършва на база моделиране на растежа на насажденията.  

4. Тествана е приложимостта на пространствено базираните данни в платформата 

SoilGrids като леснодостъпен източник на информация за целите на национални и/или 

широкомащабни оценки за почвите. Резултатът от тестването доказва, че на  

регионално ниво информацията от SoilGrids е приложима за оценка на тенденции и 

насоки на изменение на основни почвени параметри. 

8.1.2 Изводи с потвърдителен характер 

1. Потвърждава се, че планинските гори са сложни по състав и структура системи, което 

налага стратифициране както на територията, така и на данните. Стратифицирането 

играе важна роля при анализа и оценката на горски екосистеми, които се развиват 

при разнообразни климатични условия, като по този начин обхващат различията по 

отношение на видовия състав на насажденията и особеностите на средата. 

2. Потвърждава се, че най-продуктивни, от планинските горски екосистеми, са 

насажденията от среднопланинския подпояс с доминиращо участие на ела (Abies 

alba, Mill.). Средните стойности за смесените насаждения с участието на ела могат да 

служат като референтни за смесени иглолистно-широколистни гори от планинските 

зони у нас. 

3. Установява се, че запасът на С в горските екосистеми е значим, информативен и 

обезпечен с данни  индикатор, приложим при оценка на регулиращи екосистемни 

услуги, свързани с климата. Същевременно секвестирането на въглерод дава 
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информация за действителния принос на екосистемата в контекста на оценката на 

потоците на услуги и динамиката им.  

8.1.3 Изводи от постигнатите резултати 

1. Въз основа на получените резултати в настоящото проучване е установено, че нетното 

изменение на С в биомасата намалява с увеличаване на надморската височина, 

което се обяснява от една страна с преобладаването на зрели гори, а от друга -  с 

наличието на по-сурови климатични условия. 

2. Въз основа на проведената теренна верификация, се установи, че на локално ниво 

(напр. ниво подотдел, пробна площ и т.н) SoilGrids не може да възпроизвежда данните 

с висока точност и приложението им в такива случаи трябва да се прави с особено 

внимание.  

3. Доказа се, че с най-висок запас на орг. С се характеризират планинско-ливадните 

почви, но предвид сравнително ограничения им териториален обхват основно във 

високите части на планината, в общата оценка на запаса на въглерод на регионално 

ниво най-съществен е приносът на кафявите горски почви.  

4. В обобщение на извършените анализи се установи, че планинските горски 

екосистеми в Рила се характеризират с висок потенциал за предоставяне на 

регулиращи екосистемни услуги, свързани с климата, като за периода 2005-2015 

година, нетният баланс на въглерода се е повишил с 1.1 МtС, което се равнява на 

близо 32 млн. долара разменна стойност. Най-съществена, за формиране на 

положителен нетен баланс при въглеродната сметка, е ролята на надземната 

компонента, в частност на биомасата в горите от средния лесорастителен пояс. 

8.2 ПРИНОСИ 

1. Разработен и тестван e методичен подход за оценка на регулиращите екосистемни 

услуги, свързани със запаса и секвестирането на С в горските екосистеми. 

Идентифицирани са критериите за стратифициране на количествени, качествени и 

пространствени данни за горските екосистеми с оглед обработка на големи масиви 

от данни за целите на сметките за природен капитал. 

2. За първи път у нас е направена релация между методичния подход за оценка на 

инвентаризацията на ПГ от сектор ЗПЗГС и въглеродната сметка за природен капитал, 

надграждайки подхода с разширяване на критериите за стратифициране на горските 

екосистеми и пространствено представяне на оценката. 

3. Посредством обработката на големи масиви от данни за горите и горските екосистеми 

в Рила за периода 2005-2015 година са оценени различни параметри, като са 

картографирани индикаторите за оценка на регулиращи екосистемни услуги за 

климата по компоненти на горските екосистеми. В резултат е визуализиран приносът 

на различните типове горски екосистеми в Рила планина към общия баланс на С и 

въглеродната сметка за природен капитал. 

4. Изведени са референтни стойности на запас и секвестиране на С по дървесни видове, 

надморска височина и класове на възраст, което се прави за първи път у нас в 

регионален мащаб. Информацията има представителен характер и потенциал да бъде 
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приложена практически на национално или регионално ниво за нуждите на 

националната статистика. 

5. След валидиране на моделните резултати от SoilGrids и пресичането им с информация 

за почвените типове и климатични зони бяха изведени референтни стойности на 

запас на С по почвени типове, което допринася за формиране на детайлна база данни 

за планинските почви в Рила. Както и по-горе, така и по отношение на компонента 

почви, получената информация има представителен характер и потенциал да бъде 

приложена практически на национално или регионално ниво за нуждите на 

националната статистика. 

6. Чрез прилагане на иновативен подход за оценка на регулиращите екосистемни услуги 

за климата е изготвена пилотна тематична въглеродна сметка за природен капитал в 

обхвата на горските екосистеми в Рила планина. Приложеният подход е гъвкав и 

намира приложимост на различни нива. Част от резултатите на дисертационния труд 

са включени в националното докладване на еколого-икономическите сметки за 

природен капитал, разработени в рамките на проект MAIA (H2020), като са възприети 

положително от научната общност.  
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Summary 

Introduction 

Forests are a major component of the biosphere and a stabilizer of natural processes. Their role in the 

processes related to the regulation of the water balance, the composition of the atmosphere, the climate 

and the soil formation process is essential. From a socio-economic point of view, the main function of 

forest ecosystems is the production of wood and its derivatives, as well as the extraction of non-wood 

products. As a result of the increased anthropogenic activities and their impact on the forests, the 

importance of the ecosystem services they provide is increasing such as protection of soils from erosion, 

regulation of water reserves, protection of biodiversity and the reduction of the adverse impacts of climate 

change. In line with the growth of public and political commitment to deal with global warming, an 

increased interest in forests and their role in mitigating climate change is being provoked. Because of the 

dual role that forests, and forest ecosystems play in the global carbon balance, namely serving as both a 

carbon source and sink of emissions, the retention and increase of carbon in the terrestrial carbon pools 

(biomass, dead organic matter, soil, harvested wood) is a key factor in achieving the goals of stabilizing 

atmospheric greenhouse gas (GHG) concentrations. 

 

Aim of the study 

In this regard, the aim of the present study is to assess the provision of ecosystem services by forests in 

the Rila Mountains, related to climate regulation and reduction of greenhouse gas emissions in the 

atmosphere, and to develop a thematic carbon account for natural capital. 

 

Study area 

The object of the present study are the forest ecosystems of Rila mountain. They occupy a significant part 

of its territory – approximately 70% or about 190,000 ha. The forested area is slightly more than 165,000 

ha, incl. dwarf pine, and the unforested area – 25,000 ha. Coniferous forests predominate with a share 

of 75%, of which 11% are dwarf pine stands, while deciduous forests occupy approximately 25% of the 

forested area. The most common coniferous tree species are Scots pine (Pinus sylvestris L.), Norway 

spruce (Picea abies (L) H. Karst.), Dwarf pine (Pinus mugo L.), and from the broadleaved species – Beech 

(Fagus sylvatica L.) and Oak (Quercus spp. L.). Forest ecosystems in Rila develop on a relatively high 

variety of soils from the soil groups Fluvisol, Regosol, Luvisol, Cambisol and Umbrisol (WRB, 2006). The 

soil-forming materials are a product of the physical weathering of various silicate rocks - rohliakov 

eluvium, slope proluvium and colluvium. The distribution of soil types has a distinct altitudinal zonal 

character. 

Methods 

The assessment of regulating ecosystem services and the carbon account for natural capital are based 

on the standards and reporting framework described in the System of Ecological Economic Accounts 

(SEEA) and the System of Ecosystem Accounts (SEEA-EA). 

The assessment of the forest biomass follows the methodology of the IPCC 2006. The source data come 

from the Forest Management Plans. 
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The analysis of the carbon stock in forest soils is based on data from SoilGrids tool. The modeled data 

are validated against field observations in the region of Rila Mountains. 

Outcomes  

A methodological approach has been developed for the assessment of carbon (C) stocks and 

sequestration in forest ecosystems based on relational databases. In this way, the information from the 

primary sources is preserved in full while preserving the functionality of the data. 

The indicators for the assessment were selected and specific criteria for stratification were defined such 

as origin of the stands, altitude, tree species, age, and yield class. Thus, the selected criteria reflect the 

diversity of the forests in the Rila Mountains in terms of their structure and productivity, in their entirety 

and in the necessary detail. 

The applicability of the SoilGrids platform has been tested as an accessible source of information for the 

national or regional soil assessments. The result of the testing shows that, at the regional level, the 

information from SoilGrids is applicable to assess the trends in changes of the main soil parameters. 

It was confirmed that mountain forests are complex in composition and structure systems which requires 

stratification of both territory and data. Stratification plays an important role in the analysis and 

assessment of forest ecosystems which develop under diverse climatic conditions, thereby capturing the 

difference in species composition of stands and environmental features. 

It was confirmed that the most productive amongst mountain forest ecosystems are the plantations of 

the mid-mountain subbelt with a dominant presence of fir (Abies alba, Mill.). The average values for mixed 

plantations with the participation of fir can serve as a reference for mixed coniferous-deciduous forests 

in the mountainous areas in our country. 

It was found that the carbon (C) stock in forest ecosystems is an important, informative and data-driven 

indicator applicable to the assessment of regulating climate-related ecosystem services. At the same 

time, carbon sequestration provides information on the actual contribution of the ecosystem in the 

context of assessing the ecosystem service flows. 

Based on the results obtained in the study, it was found that the net change of C in biomass decreases 

with increasing altitude, which is explained on the one hand by the predominance of mature forests, and 

on the other hand by the presence of harsher climatic conditions. 

Based on the field investigation, it is found that at the local level (e.g. sub-division level, sample area, 

etc.) SoilGrids cannot reproduce the data with high accuracy and its application in such cases should be 

done with consideration 

It was proved that mountain-meadow soils are characterized with the highest stock of organic C. However, 

due to the relatively limited territorial scope of mountain-meadow soils mainly in the high parts of the 

mountains, the general assessment of the soil carbon stock at the regional level considers the 

contribution of the brown forest soils as the most significant. 

While summarizng the analyzes carried out, it was found that mountain forest ecosystems in Rila 

Moutains have a high potential for providing climate regulating ecosystem services. For the period 2005-

2015, the net balance of carbon has increased by 1.1 MtC, which equates to nearly $32 million in 

exchange value. Most critical for the formation of a positive net balance in the carbon account is the role 

of the above-ground component, in particular the biomass in the forests of the middle forest vegetation 

belt. 

The current assessment work is a pilot and directly supports interested institutions, providing a developed 

and verified approach for a thematic carbon account from forests at regional level. The proposed 

approach and the derived reference values in the assessment serve as a practical tool with the intention 

of serving for the needs of statistics and forestry practice. 


