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ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Районът на проучване обхваща част от планинския ландшафт на 
Северозападните разклонения на Родопите .



ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

ОБЕКТ НА КОНКРЕТНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ СА СМЕСЕНИ ЧЕР-БЕЛБОРОВИ 
КУЛТУРИ В РАЙОНА НА ДГС АЛАБАК- ВЕЛИНГРАД, ЧАСТ ОТ 
ЧЕПИНСКАТА КОТЛОВИНА.



Местонахождение и характеристика на опитните площи 

Проучването е проведено в пет все още съществуващи от създадените през 1972 година десет
експериментални площи в смесени черно-белборови култури, залесени през 1942 г. с цел проучвния на
растежа и продуктивността на белия и черния бор при еднакви условия на месторастене (Шиков, 1972).



Извършено е пълно клупиране в опитните площи чрез измерване на два взаимно

перпендикулярни диаметъра на гръдна височина (през 0,5 cm) на дърветата в тях. Те са 

разпределени поотделно за двата дървесни вида като самостоятелни части на 

смесените насаждения, по брой и степен на дебелина (през 2 cm) и e определен

средния диаметър чрез средноаритметичната кръгова площ.

* Dср.=SQRT(1.274*∑G/n)*100
където:

Dср.- среден диаметър (cm);
Gср.= π*d2/4 (m²);
n- общият брой на дърветата;



Културите преди 2015 година са с равномерен строеж, пълнота 0,8 и средно състояние. 

Вследствие на обилния, мокър и тежък сняг през пролетта на 2015 г., част от дърветата в 

площите пострадаха от снеговал и снеголом и с цел предотратяване на нападението от корояди, 

тук беше изведена сеч през следващите две години (през 2016 г. в ОП1, 2 и 3 и през 2017 г. в ОП 

4 и 5) за отстраняване на повредените дървета, което предполага промени в дървесната 

композиция и строежа на изкуствените насаждения 



За проучване на особеностите в резултат на настъпилите промени в строежа 
по дебелина на  черния и белия  бор  са използвани данните от измерените 
диаметри през  2007 и 2017 година. Непосредственото влияние на падналия 
сняг е изследвано в ОП2, където са направени сравнения на база 
измерените диаметри през 2007 г., непосредствено преди абиотичното 
въздействие през 2014 г. и през 2017 г., след отстраняване на снеголомните
и снеговални екземпляри. 

Дендрометрични индикатори при черния бор на изследваните 
опитни площи за периода 1997-2017 



Дендрометрични индикатори при белия бор на изследваните опитни 
площи за периода 1997-2017



Анализът е направен чрез вариационни криви на разпределение на стъблата по естествени 

степени на дебелина.

За целта дърветата са разпределени по естествени степени на дебелина– ЕСД (отношения на 

степените на дебелина към средния диаметър) и са получени вариационни редове за абсолютния и 

в  следващ порядък-броя на дърветата в отделните степени в проценти от общия брой дървета за 

всички опитни площи. Използван е методът на вариационните криви на разпределение на стъблата 

по естествени степени на дебелина (Tюрин, 1931; Кръстанов и др., 1965; Цаков,1980, 1998; 

Ферезлиев и др., 2018; Ферезлиев, 2019).

Вариационните редове от площите са обединени по години и на база изчислените средни 

вариационни редове се получават криви на средните вариационни редове за процентното 

разпределение на стъблата по относителни степени на дебелина (Кюлев, 1969). 

.

Вариационни криви на процентно разпределение на броя на дърветата от черен бор( табл.1) 
и бял бор (табл.2) по естествени степени на дебелина



Вариационните редове от площите са обединени по години и на база 

изчислените средни вариационни редове се получават криви на средните 

вариационни редове за процентното разпределение на стъблата по 

относителни степени на дебелина (Кюлев, 1969). 



Сравнение на средните вариационните криви на разпределение 
броя на дърветата от черен бор в изследваните площи

Методът на вариационните криви на разпределение на стъблата по естествени степени на 

дебелина позволява сравняване на формата им чрез изчисляване броя на дърветата в отделните степени 

в проценти от общия брой дървета (Ферезлиев и др., 2018). Анализът на кривите на средните 

вариационни редове за процентно разпределение на черборовите стъбла по естествени степени на 

дебелина за периода преди и след абиотичното въздействие, дават възможност за установяване на 

промените в строежа по диаметър в следствие на естествения отпад и негативното абиотично 

въздействие. 

Характеризиране на честотните 

разпределения е извършено чрез 

коефициентите на асиметрия и ексцес. За 

целта е осъществен дескриптивен 

статистически анализ чрез програмния 

продукт „Statistica 12”:

-за 2007г, асиметрията(As)=+0.5911 

(станд.грешка на асиметрията /Std.err.As/ 

=0.5643; 

ексцеса/Kurt.= -1.4350, std.err.Kurt.= 1.0907

-за 2017 г., As=+0.4289 и /Std.err.As/ =0.5643

Kurt.= -1.2892, std.err.Kurt.= 1.1541



Сравнение на вариационните криви на разпределение броя на 
дърветата от черен бор в ОП2 (2014 и 2017 г.)

За непосредственото отчитане на влиянието на падналия през 2015 г. сняг върху строежа по 

дебелина се извърши сравнение на вариационните криви на разпределение на черноборовите 

стъбла в ОП2 на база измервания, извършени през 2014 година (непосредствено преди природното 

нарушение) и през 2017 г., веднага след изведената санитарна сеч, при която са премахнати всички 

снеголомни и снеговални дървета 

За 2014 г., As= -0.1150 и /Std.err.As/ =0.5643

Kurt.= -1.3755, std.err.Kurt.= 1.3997

За 2017 г., As=+1.8483 и /Std.err.As/ =0.6373

Kurt.= +4.3396, std.err.Kurt.= 1.1541



Сравнение на средните вариационните криви на разпределение броя 
на дърветата от бял бор в изследваните площи

-За 2007г, 

асиметрията(As)=

+0.3531 (станд.грешка

на асиметрията

/Std.err.As/ = 0.6607; 

ексцеса/Kurt.=

-1.6730, std.err.Kurt.= 

1.2794

-за 2017 г., As=+0.4226 

и /Std.err.As/ =0.7521)

Kurt.= - 0.3567, 

std.err.Kurt.=1.4809



За непосредственото отчитане на влиянието на падналия през 2015 г. сняг върху строежа по 

дебелина е извършено сравнение на вариационните криви на разпределение на белборовите

стъбла в ОП2 на база измервания, извършени през 2014 година (непосредствено преди природното 

нарушение) и през 2017 г., веднага след изведената санитарна сеч, при която са премахнати всички 

снеголомни и снеговални дървета

ОП2-за 2014 г:       

As= +0.4636 и 

/Std.err.As/ =0.7937

Kurt.=

-1.3345, std.err.Kurt.= 

1.5875

ОП2-за 2017 г: As= 

+1.2802 и /Std.err.As/ 

=0.8452

Kurt.=

3.0936, std.err.Kurt.= 

1.7408



Таксационни показатели при черния бор (1) и белия бор(2) на 
изследваните опитни площи за периода 1997-2017 

За да се установят настъпилите промени в смесените чер-белборови култури в следствие на 

падналия обилен, мокър и тежък сняг се определиха някои от дендрометричните показатели и 

сортиментната структура, поотделно за двата дървесни вида- за периода без съществени абиотични 

въздействия (1997-2007 г.) и за следващия такъв (2007-2017 г.), в който се е случило природното 

бедствие.

За по- прецизна оценка на влиянието на снега е налична и информацията за годината (2014), 

непосредствено предшестваща природното нарушение. 



От  лесотаксационна гледна точка е интересно да се установи сортиментната 
структура по категории формирана дървесина и в частност по дървесни 
видове (Цаков, 2006). 

Сортиментиране на белия бор и черния бор в опитните площи



Характеризирането и сравнението на разпределението на броя на дърветата от двата

дървесни вида, формиращи състава по диаметър е извършено чрез прилагане на индекса на 

Gini (Lexerød , Eid, 2006) по отношение на кръговите площи, който се прилага за оценка на 

хетерогенността на популациите (Weiner, Solbrig,1984) и е подходящ за оценка на влиянието на 

различни въздействия ( каквито са природните нарушения)  върху строежа и структурата на 

насажденията .

Изчисляването на индекса на Джини (GS) не изисква определяне на диаметъра в степени 

или класове на дебелина.

GS=(Σn
1 (2j-n-1)gj )/ (Σgj(n-1)), където:

gj- кръгова площ на дървото с ранг j;

j-ранг на дървeтата според диаметъра на гръдна височина, подредени във възходящ ред от 

1 ,….n.

n-общ брой дървета.

Резултати от пресметнати индекси на Джини за кръговите площи на дърветата  по 
опитни площи 

*GS<0.35- хомогенна структура / едновъзрастни гори/;

*GS=0.35-0.43- равномерна структура/ при двуетажните насаждения/
*GS=0.44-0.51- хетерогенна-при разновъзрастните гори



ИЗВОДИ

* Анализът на средните вариационни криви, характеризиращи процентното

разпределение на черноборовите и белборови стъбла, изследвани поотделно като

самостоятелна част от насажденията с различен състав и условия на месторастене показва,

че не се наблюдава значителна разлика в строежите по дебелина преди и след природното

нарушение. Разпределението на броя на дърветата следва хода на нормалното Гаусово

разпределение и емперичните разпределения се отличават от симетричната звънчевидна

крива, което често се случва при биологичните изчисления.

*При сравнение на вариационните криви на разпределение на дърветата на база

измервания, извършени е една от опитните площи непосредствено преди негативното

абиотично въздействие и след изведената санитарна сеч, се наблюдава съществена разлика в

хода на вариационните криви по отношение на тяхната форма, в обхвата на разпределение на

стъблата по естествените степени на дебелина, при стойностите и проявите на пиковите им

величини.

Различията при черния бор се дължат на пострадали както по-едроразмерни, така и по-

малоразмерни екземпляри, а при белия – на отпадането на дърветата само с по-малки

диаметри.

И при двата дървесни вида преобладаващо е отпадането на дърветата с по-малки

диаметри, което се аргументира с дясната асиметрия за кривата след падналия тежък сняг и

проведеното прочистване на снеголомните и снеговални дървета.



ИЗВОДИ

*Потвърждава се установеното до тази възраст предимство на белия бор на
кафява горска почва по отношение на средните диаметри и преобладаващо за
средните височини, като тенденцията и по отношение споменатите таксационни
показатели, както и за кръговите площи и обемите не се е повлияла съществено като
резултат от настъпилото природно бедствие. Анализът на промените на
таксационните показатели и сортиментната структура, поотделно за двата
формиращи състава дървесни видове показват и потвърждават констатираното и при
други проучвания, че настъпилото дребномащабно нарушение не е повлияло
значително върху проучените екологични системи и се явява необходим екологичен
процес, благодарение на който те продължават да поддържат своята устойчивост и
производителност.

*Установените особености са специфични и могат да се използват за ориентация 

във връзка с правилното и целесъобразно стопанисване на дървостоите  след 

подобно  природно нарушение в тези и подобни на тях горски култури .



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!

10.12.2020 


