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 Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание на разширено 

научно звено, определено съгласно заповед № РД-15-389/13.11.2020 г. на Директора на 

ИГ-БАН, проведено на  20.11.2020 г. 

 Дисертацията съдържа 133 страници текст, 28 таблици, 60 графики и 14 снимки. 

Списъкът на цитираната литература включва 125 заглавия, от които 35 на кирилица и 90 

на латиница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 15.04.2021 г. от 13:00 часа в зала „акад. 

Мако Даков“ в Институт за гората при БАН на открито заседание на научно жури, 

утвърдено със заповед на №РД-15-450/22.12.2020 г. на директора на Института за гората 

при БАН в състав: 

 

доц. д-р Ивайло Марков, ИГ при БАН 

доц. д-р Георги Хинков – научен консултант, ИГ при БАН 

доц. д-р Светла Братанова-Дончева, ИБЕИ при БАН 

проф. д-р Александър Ташев, ЛТУ, катедра „Дендрология“ 

доц. д-р Симеон Богданов, ЛТУ, катедра „Почвознание“ 

 

 

Дисератационният труд е разработен в рамките на свободна докторантура към 

секция “Лесовъдство и управление на горските ресурси” към Институт за гората при БАН, 

София. 

 

 

 

Материалите по защитата (дисертационен труд, автореферат и рецензии) са на 

разположение на интересуващите се в Библшотеката на Институт за гората при БАН, гр. 

София, бул. “Св. Климент Охридски” №132 и на сайта на Института за гората 

(www.fri.bas.bg). 
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УВОД 

Буковите гори са едни от най-разпространените гори в България. Тези гори имат 

голямо икономическо значение за страната. От тях годишно се добиват около 900 000 m3 

дървесина или ¼ от общия годишен добив. Огромна е тяхната екологична роля и приносът 

им за осигуряване на питейна вода за населението. Над 60% от площта на буковите гори 

попада във вододайните зони на страната. Районите с преобладаване на букови гори са 

желан обект и място за отдих, различни видове туризъм, налице е богата дивечова фауна и 

огромно биологично разнообразие. Буковите гори са източник на значими по количество и 

разнообразие недървесни продукти – лечебни растения, гъби, плодове, фураж 

(Александров, Рафаилова, 2009). Близо 80% от буковите гори са включени в мрежата 

Натура 2000 (Рафаилов и др., 2009). Буковите местообитания са приоритетни за 

съхраняване както в рамките на Европейския съюз, така и в България. Ето защо 

проучванията в тези гори са изключително актуални. 

Дърводобивът е една от основните дейности в горите. При извършването му, 

особено при главните сечи, е необходимо да се положат усилия за да се възобнови 

правилно всяко насаждение. В условията на нашата страна добивът на дървесина се 

извършва със специализирани горскостопански трактори, приспособени селскостопански 

трактори, животинска теглителна сила и късометражни въжени линии, а за поваляне и 

кастрене се използват бензиномоторни триони. При тези процеси се поврежда част от 

наличния подраст и на места може да се компрометира възобновяването на гората. През 

последните 25 години средствата, отделени за залесяване са намалени десетки пъти, 

поради което естественото възобновяване става още по-важно за възстановянето на 

буковите насаждения на територията на България. Изборът на подходяща технология за 

сеч е важен с оглед намаляване на повредите върху оставащите дървета, подраста и 

почвата. 

Факторите, които се подлагат на анализ са различни. Най-важните от тях са: 

височината на подраста, разстоянието на пробните площадки до извозните пътища, 

технологията на дърводобив (вид на извозните машини), разстоянието на отделните 

площадки до оставащите дървета, разстоянието на пробните площадки до отсечените 

дървета и наклон на терена.  

Буковият подраст е устойчив на механични повреди и се възстановява добре, но 

зрелите насаждения формират дървесина с по-ниско качество. Това се дължи на попадане 

на различни бактерии и патогенни вредители в стъблата на наранения подраст. Развитието 

на различни гнилостни процеси протича през целия им живот и формира дървета с 

некачествена дървесина. Нанесените при сечта повреди, се отразяват на качеството на 

дървесината през турнусния период. Някои от повредите са фатални за фиданките и те 

загиват до една година след сечта.  

Направеният литературен обзор по темата показва, че проблемът с повредите по 

подраста при извеждането на различни сечи е важен и актуален в световен мащаб, което 

налага разработване на въпроса и у нас. 

За да се избегне конфликът между извличане на ползи от гората и нейното 

целесъобразно стопанисване, трябва да се търси най-подходящата технология, както и 

възраст на подраста за провеждане на дърводобива. В тази връзка, настоящото проучване 
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има за цел изследване на повредите, нанасяни на буковия подраст при извеждане на 

възобновителни сечи на територията на Стара планина. 

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

В настоящото изследване ще бъде проверена хипотезата, че повредите върху 

буковия подраст в резултат от възобновителни сечи са значителни. 

 

Целта на настоящата разработка е изследване на повредите, нанасяни на буковия 

подраст при извеждане на възобновителни сечи на територията на Западна Стара планина. 

 

За постигането на горецитираната цел бяха поставени следните задачи: 

 

1. Залагане на опитни участъци в Западна Стара планина на обекти, в които е 

предвидена за провеждане групово-постепенна сеч.  

2. Отчитане състоянието на здравия и увредения подраст по вид и количество преди 

и след сечта в опитните участъци. 

3. Извършване анализ на устойчивостта на подраста спрямо механичното 

въздействие на дърводобивните машини при извеждане на сечта спрямо височината и 

диаметъра при основата.  

4. Сравняване на обектите. 

5. Формулиране на препоръки за практиката. 

 

ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

1. Букови гори 

Буковите гори представляват основна част от естествените екосистеми в Европа. Те 

изграждат специфични климаксни съобщества, заемат различни ландшафти от морското 

равнище до горната граница на гората. Въпреки това естественият им ареал е силно 

намален, поради увеличаващото се застрояване и промяна на предназначението на земята. 

Допълнително съставът и структурата на горските съобщества се променят от 

използването им за различни нужди.  

Буковите гори имат голямо икономическо значение за страната и поради тази 

причина са обект на множество изследвания.  

У нас лесовъдските мероприятия са насочени основно към осигуряване на 

възобновяване и увеличаване продуктивността на буковите насаждения.  

Близо 80% от буковите гори са включени в мрежата Натура 2000 (Рафаилов и др., 

2009).  Буковите местообитания са приоритетни за съхраняване както в рамките на 

Европейския съюз, така и за България.  

При съвременните екологични условия съществуват многобройни източници на 

замърсяване на природната среда, протичат интензивни ерозионни процеси и не винаги при 

провеждане на различни лесовъдски мероприятия се отчитат биологичните особености на 

този дървесен вид. Всичко това води до намаляване устойчивостта на буковите екосистеми 

и продуктивността им, а в резултат на това се разрушава тяхната структура и се затруднява 

възобновителния процес. В зрелите букови насаждения тревожно нараства процентът и 

обхватът на дърветата с лъжливо ядро, некрози и стъблено гниене (Мирчев и др., 2012). 
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2. Възобновяване на бука 

В България са извършени много и разнообразни изследвания на бука като дървесен 

вид и на възобновителните процеси на различни дървесни видове. Такива са екологична 

характеристика на буковите гори (Стоянова, 1981), на буково-габъровите съобщества  

(Русев, 1987), състояние и възобновяване на буковите гори (Ефремов, 1989), възможности 

за производство на фиданки от обикновен бук (Вълков, 1990), сукцесионни процеси в 

буково-иглолистни гори (Величков, 2003), възобновителни процеси в култури от черен бор 

(Златанов, 2005), възобновителни процеси в увредени гори (Величков и др., 2018), 

комплексна оценка на горите във фаза на старост (Златанов, 2013) и динамика на горите от 

обикновен смърч (Дунчев, 2017). 

Естественото възобновяване при бука е тясно свързано с възобновителните сечи и с 

плододаването. Установено е, че до 1300 m н.в. букът плододава средно през 3-5 години, а 

над 1300 m – през 8–10 години.  

Най-много подраст се появява при оптималните условия за развитието на бука,  от 

900 до 1300–1400 m  н.в. Под и над тази височина възобновяването е по-слабо. 

Растежът и развитието на буковия подраст зависят от много фактори. При голяма 

склопеност на дървостоя от 0,8 от 1,0 до петата година загива до 95% от подраста. При 

склопеност 0,6–0,7 до 5-та година загива до 25% от подраста. При висока склопеност на 

дървостоя буковите фиданки растат значително по-слабо, отколкото фиданките при 

склопеност 0,5–0,6 (Гарелков и др., 1995). 

При нашите условия качественият буков подраст на 10-годишна възраст има средна 

височина 1 m и диаметър на кореновата шийка 0,6–1,4 cm (Гарелков и др., 1995).  

 

3. Видове възобновителни сечи 

Сечите, провеждани на територията на България са отгледни, възобновителни, 

санитарни и принудителни (Наредба №8 за сечите в горите, 2011). В настоящата 

разработка, са изследвани насаждения, в които са извършвани възобновителни сечи.  

 

4. Дърводобивът по света и у нас 

В условията на нашата страна добивът на дървесина се провежда като се използват 

специализирани горскостопански трактори, приспособени селскостопански трактори, 

бензиномоторни триони и животинска теглителна сила. При тези процеси се поврежда 

част от наличния подраст и на места може да се компрометира възобновяването на гората. 

В България най-често използваните специализирани горски трактори са: TAF-654, 

Шипка ШТ- 80M, LKT-81 (Георгиев, 2006). 

Един от начините за извозване на дървесина, при който най-малко се поврежда 

подраста, е използването на въжени линии (Tesch, 1986). През 80-те години у нас са се 

използвали късометражни въжени линии Колер К-300, които към настоящия момент са 

силно амортизирани и морално остарели. Работата с късометражни въжени линии у нас е 

ограничена, поради липсата на подготвен за работа с тях работен персонал, неподходяща 
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пътна мрежа и икономическа нерентабилност, в резултат на разпръснатост на участъците 

за дърводобив в сечището.   

Изборът на подходяща технология за сеч е важен с оглед намаляване на повредите 

върху оставащите дървета, подраста и почвата.  

В България в областта на дърводобива са работили Аспарухов (2001), който 

изследва колесните тракторни извозни средства; Георгиев и др. (2006), които изготвят 

наръчник за ползване на дървесина в горите; Манолов и др. (2009), които правят анализ за 

развитието на дърводобива през ХХ; Стоилов (2010), който се занимава с теглителни 

машини; Маджов, Глушков (2016), които проучват харвестърни технологии и 

възможностите за въвеждането им в България. 

В световен мащаб съществуват четири основни методи на дърводобив: с харвестер, 

извличане с теглителни машини, въжени линии или с животинска теглителна сила. Счита 

се, че най-щадящ в екологично отношение за подраста и оставащите дървета е извличането 

с животинска тяга или с въжени линии, при които сортиментите са във висящо положение.  

 

5. Повреди по подраста 

           От началото на 20 век увеличаването на механизираните процеси при извличането 

на дървесина в горите води до увеличаване на повредите при оставащите след сечта 

дървета.  

При сечите, особенно в горите от по-високия височинен клас, неотсечените дървета 

получават различни повреди (Христов, 1993). Повредите най-често се получават 

вследствие на извличането и транспортирането на стъбленните секции от сечището, 

особено когато сечта се извършва през лятото (Vasiliauskas, 2001). Повечето от повредите 

се намират в основата на стъблото или в първите 200 cm. Повредите в основата на 

стъблото и в корените оказват негативен ефект върху бъдещия растеж на засегнатите 

дървета. Нараняванията се заразяват с гъбни патогени, които причиняват оцветяване и 

загниване на дървесината (Dimitrov et al., 2018). Значението на нанесените повреди при 

сечта върху възобновяването на горите е разгледано от Westweld (1926). Неговите 

изследвания са последвани от тези на Perry (1929), който проучва оцеляването на 

иглолистния подраст при различни методи на сеч. И други ранни изследователи на 

повредите при сечта установяват, че повредите при твърдите широколистни са доста често 

срещано явление и водят до икономически загуби (Kuenzel, Sutton, 1973). След Втората 

Световна война широкото използване на механизирана техника при сечите води до рязко 

увеличаване на повредите при оставащите дървета, почвата и подраста, особенно в 

северните държави (Lang, 1980; Kallio, 1984; Melekhov, 1986). Вследствие на 

разнообразните повреди, неотсечените дървета са подложени на нападения от различни 

патогени. Протичащите гнилостни процеси рязко намаляват цената на получената 

дървесина при окончателната фаза на сечта (Shigo, 1966; Pechman, 1974; Dimitri, 1983).  

В България 
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У нас в тази област са извършени изследвания от Турлаков (Стипцов, 1995), който 

установява, че от 12% до 35% от повредите при подраста се причиняват при поваляне и от 

35 до 67% – при извозване. Христов (1993) установява, че повредите на почвата при извоз 

с трактор ,,Универсал 651 М’’ са много по-тежки, отколкото при извоз с волове. 

Пенев и др. (1960) наблюдават, че нараняването на буковия подраст причинява 

загниване нагоре и надолу по стъблото от мястото на раната по протежение на 30–170 сm, 

още в 15–18 годишна възраст на наранените по време на сечта и извоза дръвчета. 

Повреди при буковия подраст вследствие на сечта са описани в част от 

дисертационния труд на Неделин (1991). Като фактори, които влияят на процентното 

отношение на повредите при буковия подраст са посочени: височина на подраста, 

разделена в 5 класа, сезон, през който се извършва сечта и фаза на сечта, поваляне на 

стъблата или извоз на секции с теглителни машини. 

Фактори 

При някои изследвания се установява, че най-важният фактор, който влияе на 

повредите на подраста е височината му (Stokes, 2009). При разделяне на подраста в три 

височинни класа (<50 cm; 50–200 cm и >200 cm) се изяснява, че загубите при двата по-

малки височинни класа са значително по-малки от този над 200 cm. В свое изследване 

Tesch (1986) доказва, че подрастът с височина от 40 до 100 сm понася най-малко повреди 

при извличане на дървесината.  

Механична устойчивост на подраста 

Има ясно установена връзка между физическите качества на стъблото и неговата 

механична устойчивост на повреди (Eliasson et al., 2003). Еластичността на стъблото се 

изменя с промяна на дебелината му. За да се установи точната характеристика на тези 

показатели е извършено опитно изпитване на еластичността на стъбла на подраст от Picea 

abies L. (Eliasson et al., 2003).  

Местоположението на подрaста 

Местоположението на подрaста спрямо извозните пътища е важен показател, 

влияещ на повредите вследствие на дърводобива. Количеството на повредите пряко се 

влияе от разстоянието на подраста до извозния път (Wales, 1926; Sauder, 1993; Hagstrom, 

1994; Meek, Fjeld, Granhus, 1998; Saveneh, Digman, 1998; Singstrom, Glode, 2000).  

Интензивност на сеч 

При висока интензивност на сеч повредите върху оставащите дървета и наличният 

подраст са значително повече от тези при сечите с по-малка интензивност.  

Време на сечта 

Според Isomaki et al. (1974) наличието на сняг предпазва от нараняване 

съществуващия подраст, следователно повредите през зимата са по-малко от повредите 

през лятото при извеждане на сеч. При понижаване на температурата дървесината губи 

еластичните си свойства и става чуплива. При извършване на сеч през зимата, обаче 
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наличието на отрицателни температури и липсата на достатъчна снежна покривка, 

загубите по подраста са повече от работа през лятото (Eliasson et al., 2003).  

Заразяване  

Заразяването с различни патогенни организми зависи от много фактори като: 

дървесен вид, местоположение на раната върху стъблото, размер на раната, сезон на 

нараняването, възраст на раната и вид на патогенните организми, които са естесвено 

разпространени в средата. Различните патогенни организми имат различен характер на 

увреждане на дървесина и чрез изолирането им може да се направи преценка за бъдещите 

дефекти по дървесината. 

 В много изследвания се посочва, че повредите по корените на дървото или 

наранявания в близост до земната повърхност, дърветата много по-лесно се инфектират от 

гъбни патогени, спрямо наранявания, които са нанесени над 1,3 m от височината на 

стъблото (Nevill, 1997).  

 Големината на нараняванията е една от най-важните характеристики за навлизане 

на причинители на загниване на дървесината стъблото. Изследване проведено от Petrescu 

(1974) върху смърч (Picea abies (L.) Karsten) и ела (Abies alba Mill.) показва директната 

връзка между големината на нанесената рана върху повърността на стъблото и гнилосните 

процеси, които могат да се развият.  

При изследване в горите на България, направено при широкомащабния мониторинг 

по Международната кооперативна програма „Гори“ (Георгиева и др., 2019) е установено, 

че  има развити некрози и гнилоти по клоните и стъблата при бука, възникнали в резултат 

на повреди след извеждане на сечи в миналото.  

Класификации 

Няма единна класификация за определяне на класовете подраст според вида на 

повредите. Най-често той се класифицира след извеждане на сечта като жив или загинал. 

(Stokes еt al., 2009).  

В обобщение може да се каже, че в днешно време при увеличаване честотата на 

неблагоприятни климатични фактори се налага да създаваме здрави  гори. За тази цел 

трябва да се намалят до възможния минимум повредените дървета още от най-ранна 

възраст, когато се формира подраст. Необходимо е и да се изберат най-щадящите 

лесовъдски практики и методики при ползването от горите. За тази цел е необходимо 

задълбоченото изучаване реакцията на буковия подраст при най-честите механични 

въздействия на сечта и най-важните фактори, които ги предизвикват.   

При запознаване с литературата са отчетени три основни метода, с които се 

изследва подраста: линеен, метод на координатните мрежи и метод на случайно 

разпределение. Буковите гори се възобновяват неравномерно, на петна, които възникват в 

прозорци или котли, поради начина на водене на сечи съгласно Наредба №8 за водене на 

сечи. 

Направеният литературен обзор показва, че проблемът с повредите по подраста при 

извеждането на различни сечи е важен и актуален в световен мащаб, което налага 

разработване на въпроса и у нас. Проблемът е актуален и поради малкия обем от 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustav_Karl_Wilhelm_Hermann_Karsten&action=edit&redlink=1
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изследвания в национален и световен мащаб при широколистния и в частност буковия 

подраст. Увреденият подраст може да доведе до формиране на насаждения с влошени 

физикомеханични качества на стъблата на дърветата. Те ще бъдат неустойчиви и 

податливи на увреждане от неблагоприятни климатични явления и при бъдещи сечи ще 

бъдат добити сортименти с понижена себестойност. Буковият подраст се възстановява 

външно, раните заздравяват, но могат да останат гнилостни процеси, които компрометират 

бъдещото насаждение. 

Проблемът е и с важна практическа насоченост, отнасяща се до разработването на 

по-ефективни инструменти за мониторинг, които да осигурят нужната информация при 

използването на интегриран (екосистемен) подход за управление на горските екосистеми и 

в частност опазване на адаптивния потенциал на горите и още по-конкретно за повишаване 

ефективността на възобновителните процеси на локално ниво.  

 

 

ОБЕКТ И МЕТОДИ 

1. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

Заложените обекти за изследване са в Западна Стара планина и са разположени на 

територията на Учебно-опитно горско стопанство (УОГС) „Петрохан“ и ДГС „Берковица”.  

 

1.2.1. Характеристика на пробните площи  

Общата характеристика на пробните площи е представена в табл.1.1 и 1.2. 

Разположението на пробните площи е показано на фиг. 1. 

Таблица 1.1. Обща характеристика на пробни площи на територията на УОГС "Петрохан" 

№ пробна площ 

ПП 1, 

УОГС 

Петрохан 

ПП 2, 

УОГС 

Петрохан 

ПП 3, 

УОГС 

Петрохан 

ПП 4,  

УОГС 

Петрохан 

ПП 5,  

УОГС 

Петрохан 

ПП 6, 

УОГС  

Петрохан 

Подотдел 66 в 66 б 129 в 145 з 150 а 49 б 

Надм. височина, m 1050 1200 1000 900 1100 800 

Изложение И И С СЗ СЗ И 

Наклон, градуси 29 25 34  17 32 
25 

Почва 

Кафява-

горска 

наситена 

Кафява-

горска 

наситена 

Кафява-

горска 

наситена 

Кафява-

горска 

наситена 

Кафява-

горска 

наситена 

Кафява 

горска 

Възраст, год. 160 140 160 150 160 140 

Ср. височина (m) 31 27 31 30 30 
 

31 

Ср. диаметър (cm) 46 42 48 62 50 41 

Бонитет I II I I I I 

Запас на ha с клони m3 223 372 351 232 231 
309 

Ползване % 25 25 15 15 15 
20 

Пълнота 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 
0,7 

Вид на сечта 
Групово-

постепенна 

Групово-

постепенна 

Групово-

постепенна   

Групово-

постепенна  

Групово-

постепенна 

Групово-

постепенна 
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Таблица 1.2. Обща характеристика на пробни площи на територията на ДГС "Берковица" 

№ пробна площ 
ПП 7, 

Берковица 

ПП 8, 

Берковица 

ПП 9,  

Берковица 

ПП 10, 

Берковица 

ПП 11 

Берковица 

Подотдел 218 и 218 з 124 г 121 е 113 м 

Надм. височина, m 1250 1150 900 1100 1350 

Изложение СИ С ЮИ С ЮИ 

Наклон, градуси 38 32 32 32 28 

Почва 
Тъмноцветна 

горска  

Тъмноцветна 

горска 

Тъмноцветна 

горска 

Тъмноцветна 

горска 

Тъмноцветна 

горска 

Възраст, год. 200 170 120 130 110 

Ср. височина (m) 28 24 23 38 19 

Ср. диаметър (cm) 50 38 38 38 30 

Бонитет II III III III III 

Запас на ha с клони m3 378 312 109 213 231 

Ползване % 35 30 30 30 30 

Пълнота 0,7 0,7 0,4 0,5 0,7 

Вид на сечта 
Групово-

постепенна 

Групово-

постепенна  

Групово-

постепенна 

Групово-

постепенна 

Групово-

постепенна  

 

 

 
 

Фиг. 1. Местоположение на пробните площи 
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2. МЕТОДИ 

За постигане на поставената цел са заложени опитни участъци на територията на 

две горски стопанства – УОГС „Петрохан“ и ДГС „Берковица“.  

При избор на обекти са взети предвид съвкупност от фактори като: наличие на 

достатъчно количество подраст за залагане на пробни площи; предстояща за извеждане 

възобновителна сеч. 

След извършване на сечите, много от предварително заложените пробни площи са 

отпаднали от последвалите измервания, поради неизвеждането на сечи в близост до тях. 

Това се дължи на особенностите на технологията на сечта в буковите гори, които се водят 

през последните 8 години. Съгласно нормативните изисквания възобновителните сечи са 

водени на малки участъци в един подотдел и съответно прозорците със започнал 

възобновителен процес са малки като площ и малко на брой в едно голямо еднородно 

насаждение. Това създава големи трудности за намиране на подходящи участъци за 

залагане на пробните площи по избраната методика.   

 

2.1. Методи за залагане на пробните площи 

Във всеки обект е заложена пробна площ (ПП) от 0,02 ha. В нея е извършено 

систематично разположение на 9 бр. малки пробни площадки от 3,14 m2. За целите на 

настоящото изследване за целесъобразно е прието съотношението на експерименталната 

площ спрямо общата площ на изследвания подраст да е в размер на 20% на декар (Kerr, 

2002). В центъра на всяка от тях е поставено колче. Пробните площадки са позиционирани 

в точките на пресичане на координатна мрежа през 6 m (Aho et al.,1983). Линията, 

преминаваща през центровете на площадки от 1 до 3 е успоредна на линията, преминаваща 

през центровете на площадки от 4 до 6, като центровете на площадките са разположени 

през 6 метра разстояние. Третият ред площадки от 7 до 9 са успоредни на втория ред и 

отново на разстояние 6 m.  

В настоящата дисертация е направена комбинация от метода на координатната 

мрежа и случайния избор. Така е преценено за целесъобразно, поради специфичните 

особености на поява на буковия подраст. При водене на групово-постепенна сеч буковият 

подраст се появява на малки площи в освободените котли, т.е има неравномерна височина 

и растеж. Поради това създаването на малки пробни площи и фиксирането на площадките 

в тях в точна координатна мрежа е най-подходящият вариант при тези изследвания.  

 

2.2. Методи за оценка на подраста 

2.2.1. Според височината 

Целият наличен подраст на малките пробни площадки е изброен и разпределен в 

четири височинни класа (Schweitzer et al., 2013): 

– 0,3 m – млад;  

– 0,3–0,8 m – неукрепнал; 

– 0,8–1,3 m – укрепнал; 

– над 1,3 m и до 2 cm диаметър в основата на стъблото – прераснал; 

– 2 cm – 6 cm диаметър в основата на стъблото – младиняк. 
 

2.2.2. Според състояние преди сечта 
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Състоянието на подраста е оценено преди и след сечта. При оценката преди сечта са 

отбелязани бройките подраст, увредени от други биотични и абиотични фактори, като: 

нагризвания, снеголоми, повреди от инсекти или предишни сечи и др. Подрастът е 

категоризиран в 2 категории: 

 – добро състояние (без повреди): липсват  основните повреди, които са обхванати в 

настоящото изследване – изкривяване, охлузване, пречупване; 

–  незадоволително (с повреди): изкривяване на стъблото, наранявания, охлузвания, 

суховършие или обезлистване над 25%. 

 

2.2.3. Състояние след сечта 

Разгледани са различни повреди.  

Раните, нанесени на дърветата са изследвани съгласно метода на Meng (1978) и 

Limbeck-Lilienau (2003): 

- дължина на рана – до 10 cm; 11–50 cm; 51–200 cm; по-големи от 201 cm; 

- наклонът на фиданките е определен по методът на Granhus (2001), като е 

използвана ръчно направена скала. Определени са 5 категории: вертикален (0–

9ᵒ); слабо наклонен (10–30ᵒ); средно наклонен (31–60ᵒ); силно наклонен (61–89ᵒ); 

хоризонтален (90ᵒ).  

- пречупване – без пречупване; пречупване 0–1/3; 1/3–2/3; 2/3  изцяло счупено. 

 

Спрямо нанесените повреди подрастът е подразделен в 4 категории (Granhus, 2001): 

1 – здрав; 

2 –– слабо увреден – пречупване на стъблото до 1/3 и/или рани с дължина от 11––50 

cm;  

3 –– силно увреден, но жив подраст, при който пречупването е в горната 1/3 –2/3 от 

стъблото и дължина на раната 51–200 cm;  

4 –– загинал – този, при който има пречупване на горните 2/3 от стъблото и рани 

по-големи от 201 cm. 

 

 

2.3. Метод за дендробиометрично описание на пробните площи 

На дърветата в пробната площ е определена дебелината на гръдна височина (1,3 m) 

с точност до 2 cm чрез измерителна клупа и височината с помощта на висотомер, с точност 

до 0,5 m.  

 

2.4. Метод за определяне на технологията на дърводобив 

Технологията на дърводобив е определена визуално и чрез интервюиране на екипа, 

извършващ дърводобива. Отбелязан е точният вид (модификация) на теглителната 

машина, с оглед намиране на брутното тегло на трактора по данни от завода производител. 

Видовете сечи са дадени по лесоустройствен проект и технологичен план. 

За всяко сечище са записани параметрите, като среден диаметър и височина на 

подлежащите за сеч дървета, вид и интензивност на сечта. Наклонът на терена, бонитетът, 

запасът на насаждението, средната височина, средният диаметър и съставът на дървостоя 

на съответния подотдел са посочени от ЛУП. 
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2.5. Метод за статистическа обработка 

Статистическата обработка на данните е получена чрез софтуера Excel (2010). 

Използвана е линейно-регресионна зависимост за търсене на връзка между височина и 

огъване на подраст; височина и обелване на кора на подраст; височина и пречупване на 

подраст; диаметър и огъване на подраст; диаметър и обелване на кора на подраст; 

диаметър и пречупване на подраст. 

В графиките на линейно регресионния анализ диаметърът на стъблото е групиран 

през 10 mm както следва:  

1 – 10 mm – 1 клас 

11– 20 mm – 2-ри клас  

21 – 30 mm – 3-ти клас  

31 – 40 mm – 4-ти клас  

41 – 50 mm – 5-ти клас  

51 – 60 mm – 6-ти клас.  

 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 
1. Състояние на подраста при извършване на групово-постепенна сеч в УОГС 

„Петрохан“  
По избраната методика на територията на УОГС „Петрохан“ бяха заложени 54 

пробни площадки от по 3,14 m2, разположени в 6 пробни площи в 6 подотдела.  

Общият брой на измерения подраст е 480 бр. Гъстотата му е 28 308 бр./ha. 

 

Пробна площ (ПП) 1 

Преди сечта състоянието на подраста е добро, без повреди от абиотичен и биотичен 

характер. Преди сечта 100% от подраста се намира в добро състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 25% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 160 г., при надморска височина 1050 m, наклон на терена 29° и източно 

изложение. Запасът на насаждението е 223 m3/hа, дървесината. Средната височина на 

дърветата в пробната площ е 31 m, а средният диаметър е 46 cm по ЛУП. 

Използвана е следната технология на дърводобив. Работната бригада се състои от 

двама души с 15-годишен стаж – резач и тракторист. При започване на работа 

трактористът оставя трактора на извозния път и спуска предпазния щит, който се закотвя в 

земята. Резачът подготвя работната площадка около дървото, маркирано за поваляне, при 

което се унищожават единични бройки подраст. Следващата фаза е поваляне, която се 

извършва с бензиномоторен трион. При нея се наблюдава значително количество повреди 

по подраста. Кастренето на повалените дървета се извършва в сечището, като дървото се 

разкройва  на дълги стъблени секции. При самото кастрене се повреждат единични бройки 

подраст, като най-често повредата е от степен 4 (загинал). Това е подраст, който се намира 

непосредствено до основата на клона. Извличането на целите дълги стъблени секции е 

изцяло наземно и се осъществява чрез стоманеното въже, навито на лебедката на трактор 
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LKT 50. Резачът изтегля и закача стоманеното въже за дебелия край на дългата стъблена 

секция, след което подава звуков сигнал към тракториста, който задейства лебедката с 

което започва фазата извличане. При срещане на челото на стъблената секция с подраст се 

получава ожулване и изкореняване на последния. Ожулване и огъване на подраста се 

получава при претъркулване на стъблената секция и отклоняването от осевата линия на 

извличане. След достигане на дървото до трактора се прибира хидравличния щит и товара 

остава в полуподвесно състояние, като предният край е окачен на арката на трактора. След 

това се преминава към фаза извозване, при което се наблюдават незначителни повреди по 

най-близко разположените до извозния път индивиди от подраста. Последната фаза 

извозване до временен склад при изследваната сеч не влияе върху повредите по подраста, 

тъй като тракторът се движи само по предварително съществуващи извозни пътища и не 

навлиза в сечището. Съществуващата мрежа от тракторни извозни пътища е с разстояние 

между тях до 50 m. Вършината се разхвърля равномерно в сечището, което се отразява 

негативно върху оставащия подраст, тъй като води до огъването му.  

 

 В резултат на проведената сеч при горепосочената технология на дърводобив бяха 

получени показаните в таблица 2 резултати за състояние на подраста.  

 
 

Таблица 2. Разпределение на буков подраст във височинни класове след сеч в ПП 1 

 

Височинен клас Височина (m) Брой % 

млад 0,3 5 4,6 

неукрепнал 0,35-0,8 56 51,4 

укрепнал 0,85-1,3 28 25,7 

прераснал 1,35-3,0 20 18,3 

младиняк    

общо  109 100,0 

 

 

В ПП 1 след сечта преобладава неукрепналият подраст (51%), след това е 

укрепналият подраст (26%), прерасналият (18%) и младият (5%). Младинякът липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта се вижда, че най-голям 

процент (64%) са индивидите с рани до 10 сm, следват тези с рани между 11–50 сm (32%) и 

най-малко са тези с дължина между 51 и 200 сm (5%) (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Процентно разпределение на буков подраст спрямо дължина на раната след сеч в ПП 1 

 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 1 се вижда, че 

преобладава слабо наклоненият – 51%, средно наклоненият е 43%, а хоризонталният е 6% 

(фиг. 3). 

 

 
 

Фиг. 3. Процентно разпределение на буков подраст спрямо наклона след сеч в ПП 1 

 

 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 1, 76% от 

индивидите са без пречупване, при 11% се наблюдава пречупване  от  0–1/3, при 11% е от 

1/3–2/3 и при 1% е от 2/3 до изцяло счупено стъбло (фиг. 4). 
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Фиг. 4. Процентно разпределение на буков подраст спрямо пречупването след сеч в ПП 1 

 

 

В резултат на анализа на всички видове повреди подрастът след сечта в ПП 1 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 56%, слабо увреден – 33%, силно увреден 

– 10% и загинал – 1% (табл. 3). 

Процентното разпределение на категориите подраст спрямо височинния клас в ПП 

1 е представено също в таблица 3. 

 
Таблица 3. Процентно разпределение на буковия подраст в ПП 1 по здравословно състояние 

спрямо височинния клас 

Категории 

подраст здрав 

слабо 

увреден 

силно 

увреден загинал 

млад 4       

неукрепнал 42 6 3   

укрепнал 6 16 4   

прераснал 4 11 4 1 

младиняк        

Общо 56 33 10 1 

 

Най-голям процент здрав подраст има при неукрепналия (42%), загинал се 

наблюдава при прерасналия – 1%. 

Съгласно Bjorheden, Thompson (2000) сечта се разделя на четири фази – поваляне, 

кастрене, разкройване и извличане. За изследвания, свързани с подраста при групово-

постепенни сечи в буковите гори в България не е подходящо това делене на фази. 

Повредите по бука не могат да бъдат установени при отделните фази, поради спецификата 

на извеждане на сечите в буковите гори у нас, а именно малките петна, на които има 

подраст, както и малкият брой на повалени дървета в близост до съответното петно. 

Сечите се водят съгласно Наредба №8 (2011) на малки площи, с ниска интензивност, през 

големи периоди от време, в един подотдел.  
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ПП 2 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 88% от 

подраста се намира в добро състояние, а 12% в незадоволително състояние. 

Преобладаващите повреди са в резултат на нагризване, причинено от животни.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 25% от запаса на ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 140 г., при надморска височина 1200 m, наклон на терена 25° и източно 

изложение. Запасът на насаждението е 372 m3/hа дървесина. Средната височина на 

дърветата в пробната площ е 27 m, а средният диаметър е 42 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 1. 

В ПП 2 след сечта преобладава неукрепналият подраст (33%), след това е 

укрепналият подраст (25%), прерасналият (19%) и младинякът (13%). Най-малко е младият 

(9%). 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта се вижда, че най-голям 

процент (48%) са индивидите с рани до 10 сm, следват тези с рани между 11–50 сm (42%) и 

най-малко са тези с дължина между 51 и 200 сm (10%). 

При изследване наклона на подраста след сечта се вижда, че преобладава този във 

вертикално положение – 78%, хоризонталният е 15%, слабо наклоненият е 5%, средно 

наклоненият – 3%, а силно наклонен липсва. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 2 97% от 

индивидите са без пречупване, а при 3% се наблюдава от 2/3 до изцяло счупено стъбло. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 2 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 73%, слабо увреден – 13%, силно увреден 

– 11% и загинал – 3%. 

Най-голям процент здрав подраст има при неукрепналия (27%), загинал се 

наблюдава при прерасналия и укрепналия – съответно по 1%. 

 

ПП 3 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 85% от 

подраста се намира в добро състояние, а 15% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 15% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 160 г., при надморска височина 1000 m, наклон на терена 34° и северно 

изложение. Запасът на насаждението е 351 m3/hа. Средната височина  на дърветата в 

пробната площ е 31 m, а средният диаметър е 48 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 1. 

В ПП 3 след сечта преобладава младинякът (40%), след това е укрепналият подраст 

(32%), прерасналият (21%) и неукрепналият (6%). Младият липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта се вижда, че най-голям 

процент (38%) са индивидите с рани до 10 сm и тези с рани между 11–50 сm (38%), следват 

тези с дължина между 51 и 200 сm (17%) и най-малко са тези с дължина повече от 201 сm 

(6%). 
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При разглеждане на наклона на подраста след сечта се вижда, че преобладава този 

във вертикално положение – 94%, средно и силно наклоненият – 3%, а хоризонтален и 

слабо наклонен – липсват. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 3 97% от 

индивидите са без пречупване, а при 3% се наблюдава от 1/3 до 2/3 счупено стъбло. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подрастът след сечта в ПП 3 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 81%, слабо увреден –10%, силно увреден 

– 6% и загинал – 3%. 

Най-голям процент здрав подраст има при укрепналия (32%), загинал се наблюдава 

при прерасналия и младиняка – съответно по 2%. 

 

ПП 4 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 89% от 

подраста се намира в добро състояние, а 11% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 15% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 150 г., при надморска височина 900 m, наклон на терена 17° и северозападно 

изложение. Запасът на насаждението е 232 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 30 m, а средният диаметър е 62 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 1. 

В ПП 4 след сечта преобладава младинякът (67%), след това е прерасналият 

подраст (24%), укрепналият и неукрепналият са значително по-малко – съответно 4% и 

3%. Младият липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 4 се вижда, че най-

голям процент (37%) са индивидите с рани с дължина между 51 и 200 сm, следват тези с 

рани между 11-50 сm (31%), такива с рани до 10 сm са 21% и най-малко са тези с дължина 

повече от 201 сm (8%). 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта се вижда, че преобладава този 

във вертикално положение – 39%, хоризонталният е 38%, слабо наклоненият е 15%, средно 

наклоненият – 12% и най-малко е силно наклоненият – 3%. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 4 89% от 

индивидите са без пречупване, а при 11% се наблюдава от 1/3 до 2/3 счупено стъбло. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 4 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 36%, слабо увреден – 25%, силно увреден 

– 32% и загинал – 6%. 

Най-голям процент здрав подраст има при младиняка (16%), но има и загинал – 6%. 

 

 

ПП 5 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 94% от 

подраста се намира в добро състояние, а 6% е в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 15% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 
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дървостоя 160 г., при надморска височина 1100 m, наклон на терена 32° и северозападно 

изложение. Запасът на насаждението е 231 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 30 m, а средният диаметър е 50 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 1. 

В ПП 5 след сечта преобладава прерасналият подраст (67%), след това е 

укрепналият (16%), младинякът (11%) и неукрепналият (7%). Младият липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 5 се вижда, че най-

голям процент (38%) са индивидите с рани с дължина до 10 сm, между 11-50 сm са 33% и 

между 51 и 200 сm са 29%. 

 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 5 се вижда, че 

преобладава този във хоризонтално положение (38%), вертикалният е 30%, слабо 

наклоненият е 16%, средно наклоненият е 13% и най-малко е силно наклоненият – 3%. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 5 81% от 

индивидите са без пречупване,  при 10% се наблюдава от 1/3 до 2/3 счупено стъбло, а при 

9% стъблото е от 2/3 до изцяло счупено. 

 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 5 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 67%, слабо увреден – 11%, силно увреден 

– 16% и загинал – 7%. 

Най-голям процент здрав подраст има при прерасналия (39%), загинал има при 

младиняка и прерасналия – съответно по 3%. 

 

ПП 6 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 94% от 

подраста се намира в добро състояние, а 6% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 20% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 140 г., при надморска височина 800 m, наклон на терена 25° и източно 

изложение. Запасът на насаждението е 309 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 31 m, а средният диаметър е 41 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 1. 

В ПП 6 след сечта преобладава младинякът (36%), след това е неукрепналият (26%), 

укрепналият (18%), прерасналият и младият са съответно по 11%.  

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 6 се вижда, че най-

голям процент (66%) са индивидите с рани с дължина до 10 сm, между 11-50 сm са 13% и 

между 51 и 200 сm са 21%. 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 6 се вижда, че 

преобладава този във вертикално положение (58%), слабо наклоненият и средно 

наклоненият са 20 и най-малко е хоризонталният – 2%. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 6 73% от 

индивидите са без пречупване,  при 16% се наблюдава от 0 до 1/3 и  при 11% е от 1/3-2/3. 
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В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 6 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 87%, слабо увреден – 12% и силно 

увреден – 1%. 

Най-голям процент здрав подраст има при укрепналия (39%), силно увреден има 

при прерасналия – 1%. 

 

2. Състояние на подраста при извършване на групово-постепенна сеч в ДГС 

„Берковица“  
По избраната методика на територията на ДГС „Берковица“ бяха заложени 45 

пробни площадки от по 3,14 m2, разположени в 5 пробни площи в 5 подотдела.  

Общият брой на измерения подраст е 417 бр. Гъстотата му е 29 512 бр./ha. 

 

ПП 7 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 94% от 

подраста се намира в добро състояние, а 6% - в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 35% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 200 г., при надморска височина 1250 m, наклон на терена 38° и североизточно 

изложение. Запасът на насаждението е 378 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 28 m, а средният диаметър е 50 cm по ЛУП. 

Използвана е следната технология на дърводобив. Работната бригада се състои от  

двама души с 15-годишен стаж – резач и тракторист. При започване на работа 

трактористът оставя трактора на извозния път и спуска предпазния щит, който се закотвя в 

земята. Резачът подготвя работната площадка около дървото, маркирано за поваляне, при 

което се унищожават единични бройки подраст. Следващата фаза е поваляне, която се 

извършва с бензиномоторен трион. При нея се наблюдава значително количество повреди 

по подраста. Кастренето на повалените дървета се извършва в сечището, като дървото се 

разкройва  на дълги стъблени секции. При самото кастрене се повреждат единични бройки 

подраст, като най-често повредата е от степен 4 (загинал). Това е подраст, който се намира 

непосредствено до основата на клона. Извличането на целите дълги стъблени секции е 

изцяло наземно и се осъществява чрез стоманеното въже, навито на лебедката на трактор 

TAF. Резачът изтегля и закача стоманеното въже за дебелия край на дългата стъблена 

секция, след което подава звуков сигнал към тракториста, който задейства лебедката с 

което започва фазата извличане. При срещането на челото на стъблената секция с подраст 

се получава ожулване и изкореняване на последния. Ожулване и огъване на подраста се 

получава при претъркулване на стъблената секция и отклоняването от осевата линия на 

извличане. След достигане на дървото до трактора се прибира хидравличния щит и товара 

остава в полуподвесно състояние, като предния край е окачен на арката на трактора. След 

това се преминава към фаза извозване, при което се наблюдават незначителни повреди по 

най-близко разположените до извозния път индивиди от подраста. Последната фаза 

извозване до временен склад при изследваната сеч не влияе върху повредите по подраста, 

тъй като тракторът се движи само по предварително съществуващи извозни пътища и не 

навлиза в сечището. Съществуващата мрежа от тракторни извозни пътища е с разстояние 
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между тях до 50 m. Вършината се разхвърля равномерно в сечището, което се отразява 

негативно върху оставащия подраст, тъй като води до огъването му.  

В резултат на проведената сеч при горепосочената технология на дърводобив бяха 

получени показаните в таблица 4 резултати за състояние на подраста.  

 
Таблица 4. Разпределение на буков подраст във височинни класове след сеч в ПП 7 

 

Височинен клас Височина (m) брой % 

млад 0,3 4 4,8 

неукрепнал 0,35-0,8 21 25,3 

укрепнал 0,85-1,3 32 38,6 

прераснал 1,35-3,0 11 13,3 

младиняк  15 18,1 

общо  83 100 

 

 

В ПП 7 след сечта преобладава укрепналият подраст (39%), след това е укрепналият 

(25%), младинякът (18%) и прерасналият (13%). Младият е най-малко – 5% (табл. 4). 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 7 се вижда, че най-

голям процент (57%) са индивидите с рани с дължина до 10 сm, между 11-50 сm са 39% и 

между 51 и 200 сm са 4% (фиг. 5). 

 

 

Фиг. 5. Процентно разпределение на буков подраст спрямо дължина на раната след сеч в ПП 7 

 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 7 се вижда, че 

преобладава този във вертикално положение (46%), слабо наклоненият е 35%, средно 

наклоненият е 12%, силно наклоненият – 5% и най-малко е хоризонталният – 2% (фиг. 6). 
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Фиг. 6. Процентно разпределение на буков подраст спрямо наклона след сеч в ПП 7 

 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 7 98% от 

индивидите са без пречупване, при 1% се наблюдава от 0 до 1/3 и също така при 1% е от 

2/3 до изцяло счупено (фиг. 7). 

 

 

Фиг. 7. Процентно разпределение на буков подраст спрямо пречупването след сеч в ПП 7 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 7 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав –  58%, слабо увреден – 13%, силно 

увреден – 34% и загинал – 5% (табл. 5). 

Процентното разпределение на категориите подраст спрямо височинния клас в ПП 

7 също е представено в таблица 5. 

 
Таблица 5. Процентно разпределение на буковия подраст в ПП 7 по състояние спрямо 

височинния клас 

 

Категории 

подраст здрав 

слабо 

увреден 

силно 

увреден Загинал 

млад         

неукрепнал 3 1     

укрепнал 9 1 6   
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прераснал 26 9 5 1 

младиняк 21 1 13 4 

Общо 58 13 24 5 

 

Най-голям процент здрав подраст има при прерасналия (26%), загинал има при 

прерасналия – 1% и при младиняка – 4%. 

 

ПП 8 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 92% от 

подраста се намира в добро състояние, а 8% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 30% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 170 г., при надморска височина 1150 m, наклон на терена 32° и северно 

изложение. Запасът на насаждението е 312 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 24 m, а средният диаметър е 38 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 7. 

В ПП 8 след сечта преобладава младинякът (42%), след това е прерасналият (40%), 

укрепналият (14%) и неукрепналият – 4%. Младият липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 8 се вижда, че най-голям 

процент (39%) са индивидите с рани с дължина между 11-50 сm, следват тези с дължина 

между 51 и 200 сm – 34%, 20% е категорията до 10 сm и 7% са с рани > 201 cm. 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 8 се вижда, че 

преобладава този във вертикално положение (49%), слабо наклоненият е 27%, 

хоризонталният е 11%, средно наклоненият е 10% и силно наклоненият – 4%. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 8 83% от 

индивидите са без пречупване,  категориите от 0 до 1/3 и пречупване 1/3–2/3 са съответно 

по 8% и 1% са от 2/3 до изцяло счупено. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подрастът след сечта в ПП 8 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 78%, слабо увреден –12%, силно увреден 

– 10% и загинал – 1%. 

Най-голям процент здрав подраст има при прерасналия (23%), загинал има при 

младиняка – 1%. 

 

 

ПП 9 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 92% от 

подраста се намира в добро състояние, а 8% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 30% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 120 г., при надморска височина 900 m, наклон на терена 32° и югоизточно 

изложение. Запасът на насаждението е 109 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 23 m, а средният диаметър е 38 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 7. 
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В ПП 9 след сечта преобладава младинякът (38%), след това е прерасналият (29%), 

неукрепналият (18%) и укрепналият (12%). Младият е най-малко – 3% (табл. 17). 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 9 се вижда, че най-

голям процент (37%) са индивидите с рани с дължина между 11–50 сm, следват тези с 

дължина между 51 и 200 сm – 33%, 27% е категорията до 10 сm и 3% са с рани > 201 cm. 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 9 се вижда, че 

преобладава този във вертикално положение (49%), слабо наклоненият е 40%, средно 

наклоненият е 8%, хоризонталният е 4%, силно наклонен липсва. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 9 98% от 

индивидите са без пречупване,  а категорията от 0 до 1/3 е 2%. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 9 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 72%, слабо увреден – 20%, силно увреден 

– 8%. 

Най-голям процент здрав подраст има при младиняка (22%), както и силно увреден 

(13%). 

 

ПП 10 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 79% от 

подраста се намира в добро състояние, а 21% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 30% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 130 г., при надморска височина 1100 m, наклон на терена 32° и северно 

изложение. Запасът на насаждението е 213 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 38 m, а средният диаметър е 38 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 7. 

В ПП 10 след сечта преобладава младинякът (39%), след това е укрепналият (25%), 

прерасналият (20%) и неукрепналият (16%). Младият подраст липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 10 се вижда, че най-

голям процент (49%) са индивидите с рани с дължина между между 51 и 200 сm, следват 

тези с дължина до 10 сm – 31% и 20% е категорията 11–50 сm. 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 10 се вижда, че 

преобладава слабо наклоненият (65%), средно наклоненият е 21%, силно наклоненият е 

9%, хоризонталният и вертикалният са съответно по 3%. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 10 91% от 

индивидите са без пречупване, категорията пречупване от 1/3–2/3 е 4%, от 0 до 1/3 е 3% и 

от 2/3 – изцяло счупено е 1%. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 10 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 46%, слабо увреден – 22%, силно увреден 

– 32% и загинал – 1%. 

Най-голям процент здрав подраст има при младиняка (24%), както и силно увреден 

31%. 
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ПП 11 

Преди сечта състоянието на подраста е сравнително добро, без повреди от  

абиотичен характер. Наблюдават се повреди от биотичен характер – преди сечта 99% от 

подраста се намира в добро състояние, а 1% – в незадоволително състояние.  

През 2018 г. беше проведена възобновителна групово-постепенна сеч с 

интензивност 30% от запаса за ползване в чисто буково насаждение със средна възраст на 

дървостоя 110 г., при надморска височина 1350 m, наклон на терена 28° и югоизточно 

изложение. Запасът на насаждението е 231 m3/hа. Средната височина на дърветата в 

пробната площ е 19 m, а средният диаметър е 30 cm по ЛУП. 

Използваната технология на дърводобив е описаната в ПП 7. 

В ПП 11 след сечта преобладава младинякът (68%), след това е укрепналият (15%), 

прерасналият (14%) и неукрепналият (3%), младият липсва. 

При разглеждане на повредите по подраста след сечта в ПП 11 се вижда, че най-

голям процент (48%) са индивидите с рани с дължина между между 51 и 200 сm, следват 

тези с дължина от 11–50 сm – 33% и категорията до 10 сm. 

При разглеждане на наклона на подраста след сечта в ПП 11 се вижда, че 

преобладава слабо наклоненият (74%), средно наклоненият е 13%, силно наклоненият е 

3%, а хоризонталният е 10%. 

При разглеждане на повредата пречупване се установи, че в ПП 11 86% от 

индивидите са без пречупване,  категорията пречупване от 1/3–2/3 е 8%, от 0 до 1/3 е 5% и 

от 2/3 – изцяло счупено е 1%. 

В резултат на анализа на всички видове повреди подраста след сечта в ПП 11 може 

да бъде отнесен към следните категории: здрав – 61%, слабо увреден – 16%, силно увреден 

– 21% и загинал – 1%. 

Най-голям процент здрав подраст има при неукрепналия (21%), а загинал – при 

младиняка (1%). 

 

 

3. Сравнение между двата обекта 
 

При сравнението на получените резултати за двата изследвани обекта се вижда, че 

и в двата преобладава здравият подраст (табл. 6) за УОГС „Петрохан“ – средно 67%, а за 

ДГС „Берковица“ – 63%. Слабо увреденият и силно увреденият подраст са сходни за 

УОГС „Петрохан“ – 13%, а за ДГС „Берковица“ – 21%. Най–малко е загиналият подраст за 

„Петрохан“ – 2%, а за Берковица – 4%. 

 

 
Таблица 6. Процентно разпределение на категориите подраст по здравословно състояние в 

УОГС „Петрохан“ и ДГС „Берковица“ 

 

Категории 

подраст здрав 

слабо 

увреден 

силно 

увреден Загинал 

ПП 1 56 33 10 1 

ПП 2 73 13 11 3 

ПП 3 81 10 6 3 
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ПП 4 36 25 32 6 

ПП 5 67 11 16 7 

ПП 6 87 12 1   

Средно 67 17 13 4 

ПП 7 58 13 24 5 

ПП 8 78 12 10 1 

ПП 9 72 8 20   

ПП 10 46 22 32 1 

ПП 11 61 16 21 1 

Средно 63 14 21 2 

 

Наблюдават се различия при сравнения с други автори. Например, Tesch et al. 

(1993) публикуват, че 62% от подраста от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) е 

повреден и класифициран като негоден за възобновяване на насаждението при извеждане 

на главна сеч. Той също посочва, че подраст с повече от един вид повреда, като например 

огъване на стъблото и нараняване на кората показва по-малки възможности за 

възстановяване. 

Повредата огъване на стъблото не е свързана с оцеляването на бука. При нея се 

формира дървостой, при който голяма част от стъблата са с неправилна форма и 

вследствие на това при сечта се получават сортоменти с по-малка себестойност. 

 

4. Статистическа обработка на данните 

Направен е корелационен анализ с линейни регресии за търсене на зависимост 

между височината на подраста и наклона на стъблото вследствие на сечта, както и между 

височината на подраста и охлузването на кората, и височината на подраста и пречупването 

на стъблото. 

Същите анализи са направени и за диаметъра на стъблото, измерен в кореновата 

шийка. Потърсена е зависимост между диаметъра на стъблото и наклона на подраста, 

диаметъра на стъблото и охлузването и диаметъра на стъблото и пречупването. 

 

4.1. Корелационен анализ на зависимостите между височина на подраста и 

наклон и диаметър на подраста и наклон за УОГС “Петрохан” и ДГС “Берковица” 
 

Таблица 7. Зависимост между височина на подраста и наклон и диаметър на подраста и наклон за 

УОГС “Петрохан” и ДГС “Берковица” 

Горско 

стопанство 

Линейно-

корелационна 

зависимост 

 

Наклон 

Коефициент 

на 

корелация 

Променливи и 

параметри 

УОГС 

“Петрохан” 

Височина/Наклон Без наклон (0ᵒ) R² = 0,3932 y = -0.886x + 58.055 

  Вертикален (0-10ᵒ) R² = 0,0216 y = -0.0055x + 

0.2335 
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Горско 

стопанство 

Линейно-

корелационна 

зависимост 

 

Наклон 

Коефициент 

на 

корелация 

Променливи и 

параметри 

  Слабо наклонен (11-

30ᵒ) 

R² = 0,1251 y = -0.3506x + 

26.739 

  Средно наклонен (31-

60ᵒ) 

R² = 0,0010 y = -0.0372x + 

16.669 

  Силно наклонен (61-

80ᵒ) 

R² = 0,0348 y = -0.0002x3 + 

0.0154x2 - 0.241x + 

1.9931 

  Хоризонтален (81-

90ᵒ) 

R² = 0,4609 y = 1.2632x - 4.7103 

ДГС 

“Берковица” 

Височина/Наклон Без наклон (0ᵒ) R² = 0,1289 y = -0.0024x3 + 

0.2353x2 - 6.5319x + 

90.355 

  Вертикален (0-10ᵒ)   

  Слабо наклонен (11-

30ᵒ) 

R² = 0,3156 y = -0.0431x2 + 

1.911x + 18.17 

  Средно наклонен (31-

60ᵒ) 

R² = 0,0840 

 

y = -0.0168x2 + 

0.7859x + 5.1147 

  Силно наклонен (61-

89) 

R² = 0,1964 y = 0.023x2 - 0.8978x 

+ 7.3999 

  Хоризонтален (81-

90ᵒ) 

R² = 0.0447 

 

y = 0.2502x + 0.9342 

УОГС 

“Петрохан” 

Диаметър/Наклон Без наклон (0ᵒ) R² = 0.4609 y = 1.2632x - 4.7103 

  Вертикален (0-10ᵒ)   

  Слабо наклонен (11-

30ᵒ) 

R² = 0.8659 y = 4.1071x2 - 

27.379x + 56.2 

  Средно наклонен (31-

60ᵒ) 

R² = 0,6809 y = 0.8214x2 - 

5.8643x + 24.4 

  Силно наклонен (61-

89ᵒ) 

R² = 0,4851 y = 0.6071x2 - 

3.5643x + 6.6 

  Хоризонтален (90ᵒ) R² = 0,9479 y = -3.4107x2 + 

24.475x - 15.1 

ДГС 

“Берковица” 

Диаметър/Наклон Без наклон (0ᵒ) R² = 0,2619 y = -1.9143x + 

51.533 

  Вертикален (0-10ᵒ)   

  Слабо наклонен (11-

30ᵒ) 

R² = 0,4086 y = -2.375x2 + 

16.054x + 11.5 

  Средно наклонен (31-

60ᵒ) 

R² = 0,4951 

 

y = 0.625x2 - 6.0893x 

+ 23.5 

  Силно наклонен (61-

89ᵒ) 

R² = 0,8619 y = 1.5357x2 - 7.95x 

+ 10.2 

  Хоризонтален (90ᵒ) R² = 0,6289 y = 0.1964x2 + 

0.025x + 3.1 



- 28 - 

 

Направеният регресионен анализ за връзката между височината на подраста и 

наклона на стъблото вследствие на сечта, показва слаба до умерена зависимост между 

двата фактора (табл. 7). Това означава, че в изследванията, направени в УОГС “Петрохан” 

и в ДГС “Берковица”, повредата наклоняване на подрастта може да се случи във всички 

височинни класове и подрастът е еднакво застрашен от огъване на стъблото. При 

изследванията в УОГС “Петрохан” е еднаква вероятността от това подраста да бъде силно 

наклонен в класа 80–90ᵒ (R2 =0,4609)  – фиг. 8 и изобщо да не бъде наклонен (R2 =0,3932) – 

фиг. 9. 

 

Фиг. 8. Връзка между височина на подраст и наклон на подраст (80–90°)в УОГС “Петрохан” 

y = -0.0886x + 58.055

R² = 0.3932
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Фиг. 9. Връзка между височина на подраст и липса на наклон на подраст в УОГС “Петрохан” 

 Не така стои въпросът при търсене на зависимост при диаметъра и наклона на 

стъблото. 
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 При увеличаване на диаметъра на стъблото рязко намалява броят на дърветата без 

наклон, като това е с отчетлива стойност на силна корелационата зависимост при УОГС 

“Петрохан”  (R2 = 0,6925). 

 При слабо наклонените (10–30%) индивиди в УОГС “Петрохан” се наблюдава ясна 

корелационна зависимост (R2 = 0,8659), както и при хоризонталния подраст 80–90% 

отново има висока стойност на корелационния коефициент (R2 = 0,9497). При най-силно 

наклоненият подраст се наблюдава почти идеална обратна парабола, която показва, че 

подрастът с диаметър от 30 до 40 mm в основата на стъблото е най-податлив на силно 

изкривяване. И съответно този, който от класа слабо наклонен точно в този диапазон от 30 

до 40 mm, има най-малка вероятност за слабо изкривяване. Това се дължи най-вероятно на 

факта, че подраст с по-голяма дебелина няма тази гъвкавост и се пречупва при силно 

механично въздействие, докато този с по-малък диаметър лесно възвръща първоначалната 

си форма и се освобождава от паднали клони и стъбла след сечта. 

 При ДГС “Берковица” се наблюдава силна корелационна зависимост в класа силно 

наклонен подраст 60–80% – (R² = 0,8619), както и в класа хоризонтален 80–90% – (R² = 

0,6289). Тенденцията е и при двата класа на наклон да се увеличават наклонените 

екземпляри с увеличаване на диаметъра на стъблата. 

 

4.2. Корелационен анализ на зависимостите между височина и охлузване и 

диаметър и охлузване за УОГС “Петрохан” и ДГС “Берковица” 

При разглеждане на линейно-корелационните зависимости между височината на 

подраста групиран в пет класа и охлузването на кората в четири класа (табл. 8), се 

наблюдава тенденция за намаляване броя на незасегнатия подраст с увеличаване 

височината на подраста. Наблюдава се обаче доста голяма дифузност (разпръснатост) на 

точките по координатната система с доста големи отклонения (фиг. 10). Малко по-

категорично е изразена кривата при ДГС „Берковица”, но зависимостта между височината 

и тази повреда не е особенно силно изразена (R² = 0,5984) – фиг. 11. 

Таблица 8. Зависимост между височина и охлузване и диаметър и охлузване за УОГС “Петрохан” и 

ДГС “Берковица” 

Горско 

стопанство 

Линейно-

корелационна 

зависимост 

Клас на повредата Коефициент на 

корелация 

Променливи и 

параметри 

УОГС 

“Петрохан” 

Височина/Охлузване Няма (0 сm) R² = 0,4551 y = -28.6ln(x) + 

129.77 

  Слабо (0-10 сm) R² = 0,1012 y = -0.0118x2 + 

0.4944x + 11.13 

  Средно (11-50 сm) R² = 0,2297 y = -0.0301x2 + 

1.8002x + 0.0482 

  Силно (51-200 сm) R² = 0,1188 y = 0.6046x - 

11.881 

  Мн. силно (над 200 

сm) 

R² = 0,1239 y = 0.477x - 

6.9404 

ДГС 

“Берковица” 

Височина/Охлузване Няма (0 сm) R² = 0,5984 y = -1.6461x + 

90.916 
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Горско 

стопанство 

Линейно-

корелационна 

зависимост 

Клас на повредата Коефициент на 

корелация 

Променливи и 

параметри 

  Слабо (0-10 сm) R² = 0,0817 y = 0.0115x2 - 

0.2574x + 6.8986 

  Средно (11-50 сm) R² = 0,0677 y = 0.3692x + 

5.6658 

  Силно (51-200 сm) R² = 0,2206 y = 0.8492x + 

1.5027 

  Мн. силно (над 200 

cm) 

R² = 0,0504 y = -0.0052x2 + 

0.3616x - 2.9586 

УОГС 

“Петрохан” 

Диаметър/Охлузване Няма (0 сm) R² = 0,9657 y = -12.457x + 

79.6 

  Слабо (0-10 сm) R² = 0,718 y = -1.5179x2 + 

7.5964x + 9.1 

  Средно (11-50 сm) R² = 0,4108 y = 2.8286x + 

12.267 

  Силно (51-200 сm) R² = 0,9864 y = 1.8939x1.8837 

  Мн.силно (над 200) R² = 0,84 y = 2.4x - 3.4 

ДГС 

“Берковица” 

Диаметър/Охлузване Няма (0 сm) R² = 0,9971 y = 3.75x2 - 

39.336x + 129.8 

  Слабо (0-10 сm) R² = 0,3687 y = 0.4821x2 - 

1.2321x + 5.5 

  Средно (11-50 сm) R² = 0,8451 y = -0.5714x2 + 

6.5143x + 1.2 

  Силно (51-200 сm) R² = 0,8664 y = -3.2857x2 + 

31.371x - 33.8 

  Мн. силно (над 200) R² = 0,2654 y = -0.375x2 + 

2.6821x - 2.7 

                                          

 

Фиг. 10. Връзка между височина на подраста и липса на охлузване при подраст в УОГС “Петрохан” 
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Фиг. 11. Връзка между височина на подраста и липса на охлузване при подраст в ДГС „Берковица” 

При останалите класове на повреда няма корелационна зависимост спрямо 

височината на подраста – и при двете стопанства коефициентът на детерминация R² е по-

малък от 0,3. 

Отново се наблюдава огромно различие, когато съпоставим класа на повредата 

охлузване с диаметъра на подраста, измерен в кореновата шийка. При R² = 0,9657 в УОГС 

“Петрохан” и R² = 0,9971 в ДГС “Берковица”, се наблюдава максимална корелационна 

зависимост между диаметъра на стъблото и вероятността то да бъде повредено. Тоест при 

увеличаване на диаметъра на стъблото расте вероятността то да получи нараняване на 

кората вследствие на механично въздействие. 

Тези данни се потвърждават при четвърти клас на повреда при УОГС “Петрохан”   

и 3-ти и 4-ти клас на повреда при ДГС “Берковица” като R² =  0,8451 и R² = 0,8664  

показват категорична корелационна зависимост, а кривите – тенденцията за нарастване на 

засегнатите стъбла с увеличаване на диаметъра на стъблото. 
             

 

 4.3. Корелационен анализ на зависимостите между височина и пречупване 

идиаметър и пречупване за УОГС “Петрохан” и ДГС “Берковица” 

Отново не се наблюдава зависимост при съпоставяне на височината на подраста и 

височината на пречупване разделена в 4 класа (табл. 9). При коефициент R² = 0,3027  

констатиран при класа без пречупване в Берковица и силна разпръснатост на точките в 

координатната система, няма ясна тенденция за обвързване височината на пречупване 

спрямо височината на подраста. 
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Таблица 9. Зависимост между височина и пречупване и диаметър и пречупване за УОГС “Петрохан” и 

ДГС “Берковица” 

Горско 

стопанство 

Линейно-

корелационна 

зависимост 

Пречупване Коефициент 

на корелация 

Променливи 

и параметри 

УОГС 

“Петрохан” 

Височина/Пречупване Здрав  R² = 0,1082 

 

y = 0.0261x2 - 

1.746x + 103.51 

  Слабо увреден (до 

33%) 

R² = 0,0372 y = -0.0086x2 + 

0.6861x - 1.51 

  Сил. увреден (34% 

- 67 %)  

  

  Загинал (над 67%) R² = 0,0881 y = 2.4x - 3.4 

ДГС 

“Берковица” 

Височина/Пречупване Здрав  R² = 0,3027 y = 0.0379x2 - 

2.0875x + 

110.19 

R² = 0.3027 

  Слабо увреден (до 

33%) 

R² = 0,1956 y = -0.018x2 + 

0.9605x - 4.7806 

  Сил. увреден (34% 

- 67%)  

  

  Загинал (над 67%) R² = 0,0791 y = -0.0026x2 + 

0.1322x - 0.4785 

УОГС 

“Петрохан” 

Диаметър/Пречупване Здрав  R² = 0,494 y = -3.5143x + 

93.8 

  Слабо увреден (до 

33%) 

R² = 0,5227 y = 2.6286x - 

0.5333 

  Сил. увреден (34% 

- 67 %)  

R² = 0,5108 y = 1.2x + 

3.4667 

  Загинал (над 67%) R² = 0,7206 y = -0.7143x2 + 

4.6857x - 3.4 

ДГС 

“Берковица” 

Диаметър/Пречупване Здрав  R² = 0,4051 

 

y = 1.8929x2 - 

13.907x + 110.8 

  Слабо увреден (до 

33%) 

R² = 0,6721 

 

y = -1.1607x2 + 

7.5536x - 5.5 

  Сил. увреден (34% 

- 67 %) 

R² = 0,3064 y = -0.5179x2 + 

4.9393x - 4.1 

  Загинал (над 67%) R² = 0,2457 y = -0.2143x2 + 

1.4143x - 1.2 

 

При съпоставяне на височината на пречупване спрямо диаметъра на стъблото се 

забелязва корелационна зависимост особенно при 4-ти клас на повредата, когато след 

сечта липсва 2/3 от стъблото. Корелационните коефициенти са R² = 0,7206 (фиг. 12) при 4-

клас повредата при УОГС “Петрохан” и R² = 0,6721 (фиг. 13) при втори клас в ДГС 

“Берковица”. Тенденцията е най-лесно да се пречупва подраст с диаметър от 20 до 40 mm.  

         



- 33 - 

 

 

Фиг. 12. Връзка между диаметър и пречупване (67–100%) в УОГС “Петрохан” 

 

 

Фиг. 13. Връзка между диаметър и пречупване (0–33%) в ДГС „Берковица” 

При останалите класове в  УОГС “Петрохан” се наблюдава известна тенденция за 

увеличаване на вероятността от счупване с увеличаване на диаметъра на стъблото. Това е 

логично и очаквано, тъй като с нарастване на диаметъра подрастът губи еластичността си 

и при огъване вследствие на механично въздействие много по-вероятно стъблото да се 

счупи, вместо да да се наклони под определен ъгъл. 

            4.4. Обобщен анализ за УОГС „Петрохан“ и ДГС „Берковица“ 

При направения корелационен анализ на различните повреди спрямо височината и 

диаметъра, измерен при кореновата шийка са получени много по-ясни корелационни 

зависимости при диаметъра, отколкото при височината. Именно затова, отношението 
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между височината на подраста и наклон на стъблото вследствие на сечта, показва слаба до 

умерена зависимост между двата фактора. 

 При разглеждане на диаметъра, измерен в основата на стъблото, се констатира, че   

при увеличаване на диаметъра на стъблото рязко намалява броят на дърветата без наклон, 

и съответно се увеличават наклонените екземпляри с увеличаване на диаметъра на 

стъблата. При увеличаване на диаметъра на стъблото, расте вероятността то да получи 

нараняване на кората вследствие на механично въздействие. В случая при разглеждане на 

височината на стъблата като определящ фактор се наблюдава същата тенденция, а именно, 

при увеличаване височината на стъблата се увеличава вероятността от охлузвания. 

 При сравнение на получените резултати за двата изследвани обекта УОГС 

„Петрохан“ и ДГС „Берковица“ беше  установено, че и в двата преобладава количеството 

на здравия подраст (средно 67–63%), процентното участие, при слабо увредения и силно 

увредения е сходно (13–21%) и най-малко е загиналият (2–4%). Следователно може да се 

твърди, че при извеждане на групово-постепенна сеч при описаната технология на 

дърводобив може да бъде осигурено възобновяване на гората. 

 

Наклон на стъблото 

Изкривяването на стъблото на подраста вследствие на сечта е изследвано  в 

публикация при Sikström & Glöde (2000). Според тяхната методика изкривяването на 

стъблото след сечта е разделено в 3 основни класа на повредата до 10°, от 10° до 45° и над 

45°. При изследване в Бавария (Korten, 2004) за увреден се счита подраст, който е 

наклонен с повече от 15°. 

В настоящото изследване при статистическия анализ наклонът на стъблото е 

разделен в 6 класа: без наклон, вертикален от 1° до 10°, слабо наклонен от 11° до 30°, 

средно наклонен от 31° до 60°, силно наклонен от 61° до 80° и хоризонтален от 81° до 90°. 

Повредата изкривяване на стъблото не е свързана с навлизане на патогенни 

организми. Засегнатите от тази повреда дървета оцеляват след завършване на сечта, но 

формират неправилни и извити стъбла в процеса на растежа си. 

В повечето случаи наклонените стъбла са в резултат на затискане с безразборно 

разхвърляна след сечта вършина. Подрастът оцелява успешно и на следващата година след 

сечта, връхният леторасъл е във вертикална позиция. Но деформациите в основата на 

стъблото се запазват. Тези деформации причиняват стрес на засегнатия подраст и като 

следствие може да доведат до общо забавяне на растежа му. 

 Зрялото насаждение, което включва голям процент извити стъбла има по-малка 

устойчивост на външни абиотични фактори, като силен вятър или натрупване на мокър 

сняг. Дърветата с неправилна или изкривена форма на стъблото се пречупват много по-

лесно, отколкото тези с правилна форма.  

Изкривените стъбла, които се формират в лесосечна зрелост, са крайно 

некачествени и с много ниска себестойност. Те стават за технологична преработка, но са 

негодни за едра строителна дървесина, която е със значитено по-висока себестойност. 

Най-често това се получава, когато се извърши окончателна фаза на сечта и 

подрастът е в последнен клас на височина. 

При оценка на обобщените анализи за всичкия изследван подраст за повредата 

огъване на стъблото се констатира, че при връзката между наклон на стъблото и диаметър 
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има умерена корелация, а между височина на подраста и наклон на стъблото има висока 

корелация.  

 При анализ на графичните данни се забелязва тенденция за увеличаване 

процентното участие на огънатите стъбла при височина над 3,5 m. В диапазона от 4 до 6  m 

количеството на огънатия подраст е от 80 до 100%. 

При връзката между диаметър на кореновата шийка и повредата наклон на 

стъблото, при целия изследван подраст не се забелязва ясна тенденция при графичното 

изобразяване на статистическите данни. Единствено при зависимостта диаметър/наклон 

стойността на p-value e по-голяма от 0,05, което показва, че изкривяването на подраста не 

зависи от диаметъра на стъблото. Тоест подрастът може да получи тази повреда във всеки 

етап на развитието си. 

Големият процент изкривени стъбла вследствие на сечта се дължи на технологията 

на сеч и начина на складиране на вършината след приключване на сечта. Вършината не 

трябва да се складира или разхвърля върху площите със започнал възобновителен процес. 

Тя трябва да се оставя на места, на които липсва подраст. При теренните изследвания се 

констатира, че в някои подотдели са оставени неизвлечени цели стъблени секции и части 

от короната на повалените стъбла върху възобновени участъци от букови насаждения. 

Тази практика води до големи деформации и изкривявания на голяма част от стъблата на 

подраста и не бива да се допуска при бъдещо екологосъобразно ползване на дървесина в 

буковите гори.  

 

Охлузване на стъблото 

Извършените изследвания са съобразени с направения преглед на научни 

публикации на различните изследователи. Използваната методика в настоящата разработка 

е комбинация от различни методики.  

Най-често, изследователите изброяват засегнатия подраст, определят неговото 

процентно отношение спрямо здравия и го класифицират по класове според височината 

му.  

Първата задълбочена класификация на повредите на кората на отделните дървета 

вследствие на сечта е направена в Баден-Вюртемберг (Meng, 1978). Тази класификация е за 

вероятността от проникване на патогенни организми в стъблото според площта на 

нанесената рана и нейната височина спрямо земната повърност. Използваните категории 

са четири. Първата категория (най-слабо засегнато стъбло), когато площта на раната е по-

малка от 10 cm2. Втората е при площ на раната от 11 до 50 cm2
,
 третата е при площ от 51 до 

200 сm2
,
 а четвъртата при площ над 201 сm2. При тази класификация съществува и 

допълнителни фактори на дълбочина на раната и местоположение на раната, измерено 

спрямо земната повърхност. 

Методиката на Meng за класифициране на нараняванията по кората на дърветата 

след сечта и съответно за вероятноста от проникване на патогенни организми е създадена 

за зрелия дървостой. Не е подходяща за прилагане при изследване на подраст. 

Направените съпоставки с други автори и настоящата разработка са ориентировъчни, 

защото сравнението между повредите на зрелия дървостой и нараняванията върху 

подраста не са съпоставими. 

При направения литературен обзор не е открита ясна и конкретна методика при 

сходни изследвания, която да определя най-важните фактори за повредите при подраста, в 
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частност на охлузването на стъблата. Според Турлаков (Гарелков и др., 1995) и Неделин 

(1991), най-важният фактор при повредите е влажноста на почвите и сезона, през който се 

извършва сечта. Според Христов (1993) има разлики между извоза с животинска 

теглителна сила и теглителни машини. След задълбочени изследвания Granhus & Fjeld 

(2001) установяват, че няма ясна зависимост за вида на повредата и реалните последици за 

зрелия дървостой. Поради това в настоящата разработка е създадена собствена методика 

която включва най-важните повреди, които оказват непосредствено въздействие върху 

формирането на бъдещето насаждение. 

При сравняване на четири технологии за сеч в иглолистни гори в Австрия, са 

констатирани повреди при оставащите дървета от 3% до 43%, в зависимост от 

интензивноста на сечта, годишното време, през което се извършва сечта и наклона на 

терена (Limbeck-Lilienau,  2003). 

При изследване, направено в района на Драма в Гърция е констатирано, че 17% от 

дървостоя, състоящ се от Picea abies и Pinus sylvestris е засеганат от повреди (Dimou, 

Milios, 2015). Повредите са основно в трети клас от 51 до 200 сm2 като 56% от тях са 

нанесени на височина от 1 до 30 cm от земната повърхност. 

В настоящата разработка процентното отношение на обеления подраст спрямо 

общото количество изследван буков подраст е 45%. При статистическата обработка е 

разделен на 5 класа в зависимост от повредата: без охлузвания, охлузване 0–10 cm, 

oхлузване 11–50 cm, охлузване 51–200 cm и охлузване над 201 cm. Измерена е само 

дължината на раната. Поради малкия диаметър на стъблото и бързото увеличаване  на 

диаметъра на стъблото площта на раната не може да бъде определена. Направен е анализ 

на дължина на раната спрямо височината на стъблото и дължината на раната спрямо 

диаметъра на стъблото, измерен в кореновата шийка. Сравнени са получените резултати на 

пробните площадки от УОГС “Петрохан” и ДГС “Берковица”. 

В дисертация от Техническия университет в Мюнхен повредите по кората на 

подраста при смърч и бук, варират от 8% до 40% в различните горски стопанства, които са 

изследвани (Korten, 2004). При това изследване е констатирано известно намаляване на 

количеството на увредения подраст при увеличаване на височината му. 

При съпоставяне на анализите при показателя охлузване на стъблото по класове на 

повредата и при двете български горски стопанства се забелязва по-ясна групираност на 

резултатите при диаметър, отколкото по височина. 

Тенденцията се потвърждава и при обобщените анализи за двете изследвани 

стопанства за всичкия подраст при повредата охлузване на стъблото. Корелационният 

коефициент за връзката между височината на подраста и повредата охлузване на съблото е 

R² = 0,8762. 

При анализ на диаметъра на подраста спрямо повредата охлузване се констатира 

още по-ясна зависимост. При този анализ е достигната една от най-високите стойности на 

корелационен коефициент R² = 0,9387. Зависимостта е линейна и много близка до 

идеалната права. 

Средното количество на подраста на хектар при пробните площи е около 30 000 

бр./ha. Съгласно Наредба №8 за сечите в горите, достатъчно количество подраст на 1 ha 
преди окончателна фаза или разширяване на котли и прозорци за 100% покритие на 

площта е 18 000 бр./ha. При обобщените анализи за повредата охлузване спрямо височина 

и диаметър се констатира, че при диаметър на подраста, измерен в кореновата шийка от 2 
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cm и височина на подраста 2 m, количеството на здравия ненаранен подраст е около 60% 

от цялото количество изследван подраст или средно 18 000 бр./ha. При увеличаване на 

диаметъра и височината се намалява и количеството на незасeгнатия от охлузване подраст. 

По този начин броят на годния за възобновявне подраст, съгласно нормативните 

изисквания на територията на България, ще бъде недостатъчен при извеждане на 

окончателна фаза и при височина на подраста над 2 m и диаметър по-голям от 2 cm.  

 

Пречупване на стъблото 

С най-тежки последствия за бъдещото развитие на насаждението е повредата 

пречупване на стъблото. Част от засегнатия подраст ще загине. Друга част ще формира 

младиняк с вилужно разклонено стъбло или дори с много ниска корона. Тези индивиди, в 

случай че не отпаднат при самоизреждането на насаждението или не бъдат отстранени при 

бъдещите лесовъдски мероприятия, ще понижат крайната цена на добиваните след време 

дървесни сортименти. 

При статистическия анализ на пречупването по височина и диаметър се установява, 

че най-често подрастът се пречупва във височинния клас от 2 до 4 m (фиг. 31). При 

диаметъра обаче тази тенденция не се потвърждава. Има тенденция за по-голям брой на 

пречупения подраст при диаметър от 20 до 40 mm, което е частично застъпено при 

няколко класа на повредата при двете стопанства. 

В настоящата работа са изследвани общо 973 единици подраст. От тях общо 930 

броя е буков подраст. Останалото количество е 5 броя подраст от смърч и 38 броя от габър. 

Огънатият буков подраст е 59% от общото количество. Подрастът с обелвания по кората е 

45%, а този с пречупвания е 14%. Процентното отношение на пречупения и обелен 

подраст, включително и този, който има и двете повреди е 50%. Тези данни кореспондират 

с изследванията на други автори.  
Наблюдава се известна тенденция за увеличаване на вероятността от счупване с 

увеличаване на диаметъра на стъблото, като част от извършените анализи показват, че най-

лесно се пречупва подраст с диаметър от 20 до 40 mm, както и с височина от 2 до 4 m. 

Във връзка с тази констатация, може да се препоръча при отчитане на 

възобновяването на бука, да се въведе нов денробиометричен показател, отчитащ 

състоянието на буковия подраст, а именно диаметър на кореновата шийка. Така 

измереният показател е много по-точен при определяне на вероятността за повреди при 

буковия подраст. 

В случаите, когато собственникът на гората желае да намали  повредата пречупване 

на стъблото, е желателно да не провежда сечи в насаждения, в които буковият подраст е с 

диаметър вариращ от 20 до 40 mm в основата на стъблото, както и с височина от 2 до 4 m. 

Разпределението на повредите при повечето от анализите е в линейна заисимост, 

която е с тенденция на нарастване при повишаване на диаметъра или височината. 

Същевременно повредите при започнало възобновяване са неизбежни, когато се извършва 

механизирано добиване и извличане на дървесни сортименти. При съобразяване с 

особенностите на изследвания дървесен вид може да се приеме допустимият праг на 

повредения подраст спрямо общото количество да е 40%. При залагането на този праг за 

допустими повреди при подраста се препоръчва извеждането на сечите да приключи при 

подраст с диаметър в основата на стъблото по-голяма от 2 сm или височина повече от 200 

сm. При подраста с по-голям диаметър или по-голяма височина се увеличава процентното 
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участие на повредите. При диаметър в основата над 5 cm и височина над 500 сm процентно 

участие на повредения подраст може да достигне до 80%, което може да компрометира 

цялото възобновяване на съответното насаждение или да се формира гора със силно 

влошено здравословно състояние. 

В резултат на проведените изследвания поставената хипотеза, че повредите върху 

буковия подраст в резултат от възобновителни сечи са значителни не се потвърждава. 

 

 

ИЗВОДИ 

1. При сравнение на получените резултати се установи, че и в двата изследвани 

обекта преобладава здравият подраст. За УОГС „Петрохан“ той е средно 67%, а за ДГС 

„Берковица“ – средно 63%. Най-малко е загиналият подраст, който е в рамките на 2–4%. 

Може да се твърди, че при извеждане на групово-постепенната сеч, при описаната 

технология на дърводобив, може да бъде осигурено надеждно възобновяване на гората. 

2. При извеждане на възобновителни сечи в буковите гори в България се нанасят 

различни повреди на подраста. Повредите на буковия подраст, които са изследвани в 

настоящата разработка са огъване на стъблото, охлузване (нараняване на кората) на 

стъблото и пречупване на стъблото. Огънатият буков подраст е 59% от общото 

количество. Подрастът с обелвания по кората е 45%, а този с пречупвания – 14%.  

3. Най-значими за здравословното състояние на бъдещото насаждение са 

охлузванията на кората на подраста след различни механични въздействия вследствие на 

извежданите сечи. Патогенните организми, причиняващи разнообразни гнилостни процеси 

навлизат в ранна възраст в буковите дървета и продължават да разрушават дървесината на 

стъблото и след заздравяване на нанесените рани по кората.  

 4. Повредите охлузване могат да достигат до 40% при подраст с височина 2 m и 

диаметър на кореновата шийка 2 cm. Количеството на здравия подраст, който може да 

възобнови буковите насаждения в изследваните обекти е достатъчен при извеждане на 

възобновителни сечи при подраст с височина до 2 m и диаметър на кореновата шийка до 2 

cm. При подраст с по-големи размери процентното участие на увреден подраст се 

увеличава и може да достигне до 100% при най-големия клас подраст (с диаметър на 

кореновата шийка от 2 cm до 6 cm). 

5. При ползването в буковите гори в Западна Стара планина остатъците от сечта и 

вършината се разхвърлят безразборно върху възобновените участъци. В резултат на това,  

около 59% от цялото количество подраст получава различни изкривявания на стъблото.  

6. При съпоставяне на височината на подраста и изкривяването на стъблото се 

получава параболична крива на разпределение. До височина на подраста 4 m тя e 

постоянна, след което леко се увеличава. При използване на диаметъра на стъблото при 

подраста за определящ фактор се получава линейна графика с голямо разсейване и не е 

толкова ясно изразена, отколкото при височината на подраста. 

7. При промяна височината на подраста се изменя и вероятността за неговото 

пречупване. Зависимостта е обратно параболична като постепенно се увеличава до 

достигане височина на подраста от 3,5 m, след което постепено намалява, като 



- 39 - 

 

вероятността от счупване на стъблото при 2 m и при 5 m е еднаква. При съпоставяне 

диаметъра на подраста спрямо повредата пречупване на стъблото не се отчита зависимост 

между двата фактора. Пречупените стъбла след сечта са разпределени във всички класове 

по диаметър. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

1. Възобновителните сечи при буковите гори е желателно да приключат преди 

наличния подраст да достигне до 2 m височина и до 2 cm в диаметър, измерен при  

кореновата шийка. До тази височина и диаметър повредите при различните категории 

могат да достигат до 40%. По-големи стойности на увреден подраст могат да 

компрометират цялостното възобновяване на насажденията, при които се водят сечи. 

2. Необходимо е да се промени технологичният план за сеч в буковите гори на 

територията на България в частта си разхвърляне на вършината. Остатъците от сечта, 

вършината, както и части от стъбленни секции не трябва да се складират или оставят 

върху възобновени площи от сечищата. Засегнатият от повредата изкривяване на стъблото 

подраст, в зряла възраст формира стъбла, от които се добиват сортименти със занижена 

себестойност.  

3. Необходимо е да се прецизира Наредба №8 за сечите в горите. При 

окончателната фаза при възобновителните сечи не бива да се извършват дейности в  

площите с укрепнал буков подраст. Това може да се осъществи като не се оставят 

подлежащи на сеч дървета в прозорци или котли при предходните фази на възобновителни 

сечи. При разширяването на котлите е необходимо да се заложи задължителна посока на 

поваляне на подлежащите за сеч дървета, която е извън възобновените прозорци.  

4. При маркирането на насажденията, трябва да се обърне специално внимание на 

отгледните сечи в буковите гори. Отстраняването на засегнати от гнилостни процеси 

букови дървета при пробирките, ще доведе до повишаване устойчивостта на бъдещия 

дървостой на абиотични и биотични въздействия. 

5. Препоръчва се при измерване възобновяването на бука, да се въведе нов 

денробиометричен показател, чрез който се отчита състоянието на буковия подраст, а 

именно диаметър на кореновата шийка. Този показател е много по-точен при отчитане на 

повреди при буковия подраст. 

6. С оглед получаване на ясна информация за здравословното състояние на 

буковите гори, е необходимо започването на мониторинг на появата на гнилоти, още от 

най-ранна възраст при формирането на подраста. Така ще се получи по-цялостна представа 

за здравословното състояние на цели горски масиви и механичната им устойчивост на 

засилващите се неблагоприятни климатични фактори. 

7. При изследвания, свързани с буковия подраст най-подходящият дендробио-

метричен показател е диаметърът на кореновата шийка. Анализът на резултатите в 

настоящата разработка показва много по-ясни корелационни зависимости при диаметъра 

на кореновата шийка, отколкото при височината на подраста. Измерването на диаметъра 

на гръдна височина е неприложимо за изследвания на подраста. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИ 

1. Открити са зависимости между диаметъра на стъблото на подраста, измерен при  

кореновата шийка и изследваните повреди. Диаметърът на стъблото при подраста се 

очертава като много по-важен показател, отколкото височината на подраста. 

2. Потвърдени са основните лесовъдски принципи, че с увеличаване на диаметъра 

на стъблото се увеличава броят на повредения подраст. 

3. Констатирано е, че най-често подрастът може да бъде пречупен при диаметър на 

стъблото в основата от 2 до 4 сm и височина от 2 до 4 m. 

4. Направена е оригинална методика за изследване на повредите при буковия 

подраст. 
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Summary 
 

The beech forests are one of the most common forests in Bulgaria. These forests are of 

great economic importance for the country. The logging is one of the main activities in the 

forests. When used, part of the available  beech seedlings is damaged and in some places the 

regeneration of the forest can be compromised. 

 The choice of appropriate felling technology is important in order to reduce damage to 

the remaining trees, undergrowth and soil. 

The factors influencing damages of undergrowth are very diverse and the published data 

on their role are not unambiguous.  In this regard, a methodology adapted to the specific 

conditions of the present studies has been developed. 

 The injuries of the beech  beech seedlings, which are studied in the present work, are: 

bending of the stem, abrasion (injury of the bark of the stem) of the stem and breakage of the 

stem. The bent regeneration is 59% of the total amount. Undergrowth with peeling on the bark is 

45%, and that with  breakages - 14%. 

According to the damages, the beech seedling is divided into 4 categories: 

1- healthy; 

2- slightly damaged - breakage of the stem to 1/3 and / or wounds with a length of 11-50 

cm; 

3- severely damaged but alive beech  seedling, in which the  breakage is in the upper 1/3 -

2/3 of the stem and the length of the wound is 51-200 cm; 

4- died - the one in which we have a  breakage of the upper 2/3 of the stem and wounds 

larger than 201 cm. 

After the statistical analysis, it was found that abrasion damage can reach up to 40% in 

regeneration with a height of 2 m and a diameter of the root collar of 0.02 m. In larger  seedling, 

the percentage of damaged beech  seedling increases and can reach 100% in the largest  beech 

seedling class (with a root collar diameter of 0.02 m to 0.06 m). The amount of healthy beech  

seedling that can regenerate beech plantations in the studied sites is sufficient when carrying out 

regenerative fellings in undergrowth up to 2 m in height and root collar diameter up to 0.02 m. 

In studies related to beech  beech seedling, the most appropriate dendrobiometric 

indicator is the diameter of the root collar. The analysis of the results in the present study shows 

much clearer correlations in the diameter of the root collar than in the height of the beech 

seedling. Measurement of breast height diameter is not applicable to beech  seedling studies. 

Renewable felling in beech forests should be completed before the available beech  

seedling reaches 2 m in height and up to 2 cm in diameter, measured at the root collar. Up to this 

height and diameter, the damage in different categories can reach up to 40%. Higher values of 

damaged beech seedling can compromise the overall regeneration of stands under felling. 

 


