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В изследването са  обосновани теоретично индекси за оценка стръмността на 
кривите на растежа и строежа на горските насаждения. Индексите са крайните 
отдясно точки на относителните криви qx, получени по отношение на една от 
началните точки на кривата на растежа, и/или на кривата на строежа. 

С използване на предлаганите индекси се изследва строежа и растежа по височина 
на различни дървесни видове, а именно: семенни и издънкови насаждения по 
обобщени данни на Давидов, естествени бялборови насаждения, семенни букови, 
семенни дъбови и други.  

Направени са констатации и изводи за тенденциите на изменение темпа на кривите 
на растежа по височина с изменение на бонитета при всички дървесни видове, както 
и тенденциите на изменение на стръмността на кривите на строежа им по височина 
с възрастта. 

Установени са диапазоните на изменение стойностите на индексите за темпа на 
растеж по височина, и на индексите за оценка на стръмността на кривите на строеж 
по височина, както и техните средни стойности. 

Заключението от изследването е - за практическата пригодност, и удобство на 
използване на предлаганите индекси при подобни изследвания. 

 

Въведение 

Основните въпроси при създаване на модели за растежа, каквито са растежните 
таблици, или пък при създаване на модели за оценка на запаса и сортиментната 
структура, каквито са обемните и сортиментните таблици, са въпросите за растежа и 
строежа на горските насаждения. Това са въпроси на науката горска таксация, пряко 
свързана с лесоустройството, където се решават организационните, стопански и 
икономически въпроси на горското стопанство. 

В настоящето изследване се предлагат индекси за оценка стръмността на кривите 
на растежа и строежа на горските насаждения, и се правят изследвания за строежа и 
растежа с използване на тези индекси. 

 

Цел на изследването 

Изследването има за цел: 

1. Да представи теоретично обосновано индексите за оценка на кривите за 
растежа и строежа на относително едновъзрастни горски насаждения. 

2. Да покаже приложението на индексите при изследване на растежа и строежа 
на моделни горски насаждения от различни дървесни видове 



3. Да установи най-вероятните стойности на индексите 

 

Методика на изследването, материали 

Методът, който ще използваме, ще го наречем индексов (или, индексен) метод, 
който в настоящия му вид, се предлага за първи път от автора на статията. 

Индексов метод 

Кривите, отразяващи растежа и строежа на едновъзрастни, еднородни съвкупности 
от дървета в гората (насаждения, дървостои или дендроценози) имат най-често 
параболичен ход на изравнените криви. Абсолютните криви за растежа и за строежа 
не дават ясна представа за стръмността на съответните криви, когато е необходима 
сравнителна оценка между тях. За тази цел е нужно абсолютните криви да бъдат 
превърнати в относителни по отношение на една фиксирана точка от кривата, 
която да е или в началото или в края на диапазона на нейното протичане. Тази точка 
при относителните криви е обща, и ако е разположена в началото на кривата, края 
на кривите ЯСНО ще показва разликата в стръмността на кривите. А ако 
фиксираната точка е разположена в края, тогава началото на кривата ще говори за 
стръмността ѝ. Самата стръмност се определя от правата която съединява една от 
началните с една от крайните точки на всяка крива. 

Когато се изследва растежа, стръмността на растежните криви разкрива темпа на 
растеж, а когато се изследва строежа стръмността на кривите ще показва темпа 
на нарастване на величината на даден таксационен показател между 
отделните степени на дебелина. Ако изследваме, например, строежа по височина, 
стръмността на кривите на височините показва темпа на нарастване по височина* 
между отделните степени по дебелина (*средната за степента височина). 

Всяка крива в рамките на определена съвкупност от криви може да се оцени чрез 
нулевите натурални показатели (ННП) от метода на натуралните показатели (МНП) 
на Духовников (1966), като стойността на ННП е в определено съотношение със 
стръмността на кривите, най-често обратнопропорционално, и изчислявайки ННП 
ние вече имаме информация за стръмността на кривите. Така може да се определя 
темпа на растежа, или стръмността на кривите на строежа, по височина, или по друг 
таксационен параметър. За получаване на нулевите натурални показатели са 
необходими обаче пълноценни криви от поне 5-10 точки, и също е необходимо 
провеждане на изчисление, и в някои случаи ННП не са достатъчно точни. В същото 
време, не винаги е необходимо и практично използването на МНП. За целта са 
потърсени и са намерени, по-прости показатели, и такива са индексите. 

Идеята за индексите, като способ за оценка на темпа, и определяне на типа на 
растеж на дървостоите, не е нова, и съществуват вече индекси за оценка типа на 
растеж на белборови, букови и други дендроценози  в стоящо положение и 
независимо от възрастта (Михов, 1984; Михов, Петрин, 1996; Петрин, 1988).  

Индексите, за които говорим тук, имат за цел бърза и ефективна числена оценка на 
стръмността на дадени криви независимо от дървесния вид. За тази оценка не е 
нужна особена изчислителна работа, с изключение на превръщане на абсолютните 



криви в относителни. Относителните криви, получени чрез деление на 
абсолютните стойности на таксационния показател на една фиксирана негова 
стойност, при използване метода на натуралните показатели са наречени нормални 
числа (или, още качествени показатели) и са означени с qx.  

Ако изследваме например растежа, или строежа, по височина (H), то qx ще се изчислява 
по формулата: 

qx=Hxi/Hxβ, (1) 

където x e възрастта (А) при растежа, или степента на дебелина d - при строежа, i – номер на 
абсцисната точка (x); 

Hxβ – e фиксираната стойност на таксационния показател (H) - величината, на която делим  

При описвания индексов метод се предлага ординатата стойност на която делим да 
бъде точка от кривата, намираща се в началото ѝ - втората или третата точка. 
Например, ако изчисляваме qx за растежа по височина (H) в интервала от 10 до 100 
години през 10 години, то ще делим на стойността на H в 20 или 30 години. Самият 
индекс ще бъде стойността на qx в 90, или 100 години, т.е. q90 или q100.  

А когато изследваме строежа по височина, чиито аргументи (или, абсцисни точки) 
са степените на дебелина, подходът ще бъде същия. Ще делим на стойността на 
ординатата (H) в една от началните степени на дебелина. А пък самия индекс за 
темпа на нарастване, респ. за стръмноста на кривата , ще бъде точка, или стойност, в 
края на относителната крива (qd_H). 

И така, индексът,  е една точка от кривите qx. Това е точка (или стойност) от 
края на изследвания диапазон от аргументи – значи тя ще съответства на най-
високите възрасти (А) при растежа, и на най-дебелите степени на дебелина при 
строежа. 

Ако изследваме растежа по височина във възрастовия интервал от 10 до 100 години, 
тогава индексът ItmH за оценка темпа на растеж по височина ще се получи по едно от 
равенствата: 

ItmH(90)=H90:H20 (2) 

ItmH(100)=H100:H20, (3) 

където H20, H90 и H100 са височините при 20, 90 и 100 години. 

За предпочитане е, като индекс на темпа на растеж да използваме не точно крайните 
ординатни стойности на qx, в случая: H100/H10, тъй като ако параболата се огъва 
доста в началото и края, индексът може да не отрази достатъчно точно нейната 
реална стръмност. И това се отнася преди всичко за неизравнените криви, които 
най-често са просто начупени криви. В такъв случай, е най-добре индексът да се 
получи като средната стойност на крайните отдясно три ординатни точки 
(височини) се раздели на фиксираната точка (височината H20), и което е същото – 
може да се усреднят последните три точки на qx . В такъв случай, за темпа на растеж 
по височина, ще имаме: 

ItmH=( H100+H90 +H80)/ 3H20 (4), или: 



ItmH=( q100+ q90+ q80)/3  (5)  

или: 

ItmH=( ItmH(100)+ ItmH(90) + ItmH(80))/3  (6) 

Подобно на индекса за темпа на растеж (ItmH), за строежа може да бъдат записани 
също две равенства. Ако продължим с примера за изследване на височината, тогава, 
ако изследваме кривите на височините по естествени степени на дебелина, да речем, 
в диапазона от 0.4, 0.5… до 1.7 – тогава индексите за строежа по височина за 
изравнени и неизравнени криви ще бъдат съответно: 

IstH=H1.6:H0.5 (7), където H0.5 и H1.6 са средните височини за естествени степени на 
дебелина 0.5 и 1.6. 

и 

IstH=(H1.7+H1.6+H1.5)/3H0.5  (8), където означенията са подобни на равенство (7) 

 

Материали 

Като източници на данни за изследването бяха използвани следните 
материали: 

- Публикувани обобщени данни за растежа и строежа по бонитети на семенни и 
издънкови насаждения (Давидов,  1977) 

- Публикувани данни за растежа и строежа по бонитети на семенни букови 
насаждения (Недялков,  1960) 

- Публикувани данни за растежа и строежа по бонитети на естествени 
насаждения от бял бор (А. Тюрин) 

- Публикувани данни за растежа и строежа по бонитети на естествени 
насаждения от семенен дъб (Вименауер) 

- Публикувани данни за растежа и строежа по доминираща височина на десет 
естествени насаждения от бял бор (Михов, 1986) 

- Публикувани данни за растежа и строежа по бонитети на семенни букови 
насаждения (Герхард,  Румънски автори, Вийдеман) 
 

 

Резултати  

Приложение на индексите 

Като пример за растежа и строежа на горски насаждения (дендроценози) ще 
разгледаме растежа и строежа по височина на белия бор и на други дървесни видове.  

1. Индекси за растежа 
1.1. Растеж на бялборови насаждения по височина 

 



 

Фиг. 1. Три различни абсолютни бонитетни криви на бялборови 
насаждения от един и същ тип на растеж 

На фиг. 1 и 2 са представени три бонитетни криви - от 34, 30 и 26 бонитет, на 
бялборови насаждения от един и същи тип на растеж (Михов, 1986), съответно, 
в абсолютен и относителен вид (qx). На фиг. 2 се вижда само една крива qx за 
трите бонитета, което показва, че трите бонитетни криви имат един и същи 
темп и тип на растеж. И трите бонитетни криви са от типа Тн, ускорен темп на 
растеж в началото и намаляващ впоследствие, на който съответства ранна 
кулминация на прираста. Изчислена е ЕДНА и съща стойност на индекса за 
темпа - Itm=2,26. 

 

 

Фиг. 2. Три различни относителни бонитетни криви (qx) на бялборови 
насаждения от един и същ тип на растеж  
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1.2. Един бонитет различни типове на растеж 
 

 

Фиг. 3. Един бонитет (26), различни типове на растеж, бял бор, абсолютни 
криви 

На фигури 3 и 4 са представени три бонитетни криви, съответно в абсолютен и 
относителен вид, от един и същи абсолютен бонитет (26), но с различен темп и 
тип на растеж.  

Освен от типа Тн, с индекс Itm=2,28, за който тип на растеж говорихме по-горе, 
за разглежданите дендроценози е наличен още и тип Ту, със забавен ход в 
началото и ускорен впоследствие - Itm=3,28, и тип То с Itm=2,62, с обичаен, или 
среден, тип на растеж.  
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Фиг. 4. Един бонитет (26), различни типове на растеж, бял бор, 
относителни криви (qx) 

Най-стръмна е кривата на увеличаващия се тип (Ту) на растеж по височина, 
чиито индекс за темпа е и най-голям (3,28), и по-нататък, с намаляване темпа на 
растеж индексите намаляват, както следва: 2,62 (То) и 2,28 (Тн). Тъй като 
типовете на растеж не зависят от бонитета, от данните за 26 бонитет може да се 
направи приблизителна преценка за интервала на индексите, в който са 
включени трите типа на бялборовите насаждения от всички бонитети, и този 
вероятностен интервал ще бъде от 3,60 до около 2,0. 

 

   1.3. Темп на растеж на различни дървесни видове  

На основата на обобщени данни за растежа по височина на семенни и издънкови 
насаждения (Давидов), и на бонитетните таблици - за бял бор на  Тюрин,  за 
семенния бук на Недялков, и за семенния дъб на Вименауер, бяха изчислени 
кривите на индексите им за темпа на растеж (Itm) за различните абсолютни 
бонитети, които са представени на фиг. 5. 

 

 

 

Фиг. 5. Криви на индексите за темпа на растеж на семенни и издънкови насаждения 
(Давидов), на бялборови (Тюрин), семенни букови (Недялков) и семенни дъбови 
насаждения (Вименауер)  

От фиг. 5 се вижда, че с увеличаване на абсолютния бонитет (Hср_100), кривите на 
индексите за темпа на растеж по височина са повече или по-малко нисходящи,  като 
особено нисходяща е кривата на индексите на Вименауер за семенния дъб. Значи 
темпът на растеж повече или по-малко намалява с увеличаване на бонитета. Но по-
високият бонитет, означаващ при прочие равни условия наличие на по-високи и по-
дебели дървета, компенсира това намаляване на темпа на растеж. Следователно по-
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важен от темпа на растеж е самия бонитет, когато сравняваме различни бонитетни 
криви. 

За кривите на Давидов, при семенните насаждения, индексите намаляват от 3.85 до 
3.0, при издънковите от 2,78 до 2,25; средните стойности на Itm са съответно, за 
семенните 3,5, за издънковите 2.6. За кривите на Тюрин стойностите на индекса Itm 

варират от 2,87 до 2,24, среден индекс 2.41, същите стойности за семенните букови 
са: от 3,20 до 2,75, среден индекс  2.75, и за семенните дъбови - от 5,93 до 3,52, 
среден индекс  4.54 . Следователно интервала на стойностите на индексите общо за 
всички разглеждани дървесни видове е от 6,0 до 2,0.  

От фигурата се вижда също така голямо съвпадение на кривите на индексите за 
темпа при белия бор, семенния бук и издънковите широколистни. Общо за тази 
група индексите варират 3,2 до 2,24. 

 

1.4. Растеж на бялборови дендроценози по доминираща височина 

На фигура 6 са представени относителните криви (qx) за растеж по доминираща 

височина на бялборови дендроценози с различен темп на растеж. Ясно се вижда, че 

с намаляване стръмността на кривите, т.е. с намаляване темпа на растеж, намалява 

и техния индекс за темпа: 5,56; 5,13; 4,19; 4,07 и 3,96. 

 

 

Фиг. 6. Относителни криви за растеж по доминираща височина (qx_H) на 

бялборови дендроценози с различен темп  
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Индексите за растежа по доминираща височина  имат относително по-високи 

стойности по сравнение с тези по средната височина на горските насаждения, и 

техния вероятностен интервал е: от 6,0 до 3,60. 

1.5. Крива на индексите за темпа на растеж по доминираща височина на 

бялборови дендроценози 

 

Фиг. 7. Крива на индексите за растеж по средна доминираща височина на 

бялборови дендроценози  

На фиг. 7 е показана кривата на индексите (Itm) за темпа на растеж по 

доминираща височина на десет бялборови насаждения с последователно 

увеличаваща се доминираща височина в 100 години - Hдом_100. Като цяло, 

кривата на индексите има леко възходящ ход. Вариационният коефициент на 

индексите по отношение на средно-аритметичната им величина (4,70) е 12,5%, 

интервалът на стойностите на Itm е от 3,93 до 5,56.  

Интересното тук е, че темпът  на растеж по средна доминираща височина има 

обратна тенденция на изменение с увеличение на Hдом_100, по сравнение със 

средната височина (с увеличение на Hср_100) – темпът се запазва и се увеличава.  

И това е обяснимо с факта, че енергията на растеж по доминираща височина по 

начало не се влияе много от прорежданията, от микро-екологичните, и други 

фактори, и не се губи темпа на растеж с увеличаване на бонитета. 

 

2. Индекси за строежа по височина на различни дървесни видове  
2.1. Темп на нарастване, или стръмност на кривите за строеж по 

височина 
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На фиг. 8 са представени кривите за строеж по височина на бялборови насаждения  
от три различни възрасти, където данните за d100 за различните бонитети, са взети 
от растежната таблица на Тюрин. Ясно се вижда, че с увеличение на възрастта 
кривите за строежа намаляват своята стръмност – за възрастите 20, 40 и 80 години  
индексите са съответно: 2.74, 2.49, 2.24. Kакто индексите за темпа на растеж, така и 
индексите за стръмността по своите стойности са съответно пропорционални на 
степента на стръмност на кривите, на по-малките стойности отговаря по-малка 
стръмност. 

 

 

Фиг. 8. Относителни криви за строеж по височина (qx_H) на бялборови 
насаждения (Тюрин) от различни възрасти  

 

2.2. Индекси за строеж по височина на различни дървесни видове 
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Фиг. 9. Криви на индексите за строежа по височина на семенни и издънкови 
насаждения (Давидов), на бялборови (Тюрин), семенни букови (Недялков) и 
семенни дъбови (Вименауер) 

От фиг. 9 се вижда, че индексите на кривите за строеж по височина с увеличаване на 
възрастта леко намаляват, което значи, че самите криви стават по полегати. 
Намаляването на стръмността, това значи намаляване на темпа на нарастването на 
средните височини между отделните степени на дебелина. И това е обяснимо, 
дърветата при по-високите възрасти са по-дебели и по-високи, изразходва се повече 
енергия за нарастване между по-големи по обем дървета. 

 

2.3. Индекси за строеж по доминираща височина на бялборови 
дендроценози 
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Недялков, сем. бук, Iстр=2,74 

Тюрин, бял бор Iстр=2,4 

Вименауер, сем. дъб  Iстр=2,35 

Давидов семенни Iстр=2,2 

Давидов издънк. Iстр=2,1 

Румънски, сем. бук, Iстр=1,62 

Герхард, сем. бук,  Iстр=1,57 

Вийдеман, сем. бук, Iстр=1,28 



 

 

Фиг. 10. Динамика на индексите за стръмността на кривите за строеж по 
доминираща височина на бялборови насаждения от различни възрасти 

От фиг. 10 се вижда, че индексите за строежа по средна доминираща височина (Ist) в 
зависимост от възрастта леко намаляват, което значи, че кривите за строежа по 
доминираща височина също леко намаляват своята стръмност.  

 

3. Вероятни стойности на индексите за темпа на растеж, и на индексите за 
стръмността на горски дендроценози от различни дървесни видове   

Таблица 1.  
Индекси за темпа на растеж по височина, и индекси за стръмността на кривите 
на строежа по височина за различни дървесни видове, по различни източници 
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Автори на 
данните 

Дървесни 
видове 

Растеж Строеж 

Среден 
абсолютен 

бонитет  
(H100, м) 

Изчисляване на 
индекса –  

между 
възрастите:  

Акр ÷ Анач  

[год] 

Itm_H 
Аср, 

години 

Изчисляване 
на индекса -  

между 
ЕСД,  

кр ÷ нач 
 

Ist_H 

Недялков 
семенен 

бук 
20 100 ÷ 30 2,66 75 1,4÷0,6 2,66 



 

В таблица 1 са представени всички изчислени индекси за изследваните дървесни 
видове, в зависимост от средния абсолютния бонитет при растежа, и в зависимост от 
средната възраст при строежа. Крайните точки за изчисление на индексите за темпа 
на растежа по височина (Itm_H) са общо между 100 и 30 години, а при индексите за 
стръмността на кривите на строежа по височина (Ist_H) -  това са Естествените 
степени на дебелина около -1,3÷0,6.  

Средните стойности на индексите са: индекса за темпа на растеж по височина - 
Itm_H=3,5, с вариационен интервал от 2,6 до 4,7; и индекса за стръмността на кривите 
на строежа по височина - Iстр_H =1,8, с вариационен интервал – от 1,3 до 2,4 ; 
вариационните им коефициенти са съответно - 20 и 25,6 %. 

 

Изводи и заключения 

 За оценка стръмността на кривите за растеж и строеж на горските 
насаждения са предложени индекси, в качество на които може да бъде всяка 
една от крайните вдясно три стойности на кривата на нормалните числа qx,  
или средната между тях стойност.  

 Кривата на индексите на растежа (Itm) показва как се изменя темпа на растеж 
по даден таксационен показател, с увеличаване на бонитета, или на 
диаметъра при 100 г., а кривата на индексите за строежа (Ist) показва как се 
изменя стръмността на кривите на строежа с увеличаване на възрастта. 

Румънски  
семенен 

бук 
26 100 ÷ 30 3 55 1,4÷0,6 1,61 

Герхард 
семенен 

бук 
24 100 ÷ 30 3,8 55 1,4÷0,6 1,57 

Виидеман 
семенен 

бук 
28 100 ÷ 30 3,5 55 1,14÷0,9 1,28 

Вименауер 
семенен 

дъб 
23,6 100 ÷ 30 4,32 90 1,3÷0,7 1,8 

Давидов 

семенни 23,6 100 ÷ 30 3,5 50 1,3÷0,6 2,08 

издънкови 25,3 100 ÷ 30 2,6 50 1,3÷0,6 1,97 

Тюрин бял бор 23 100 ÷ 30 3,82 55 1,4÷0,6 2,36 

Михов 
(H100дом) 

бял бор 26,6 100 ÷ 30 4,68 55 1,2÷0,8 1,27 

Средни 
стойности 

- 24,5 - 3,5 60 - 1,8 

Вариационен 
коефициент 

(%) 
- 9,6 - 20,0 22,4 - 25,6 



 И двата индекса (Itm и Ist) са пропорционални по своята величина на 
изменението на стръмността на кривите – на по-стръмните криви отговарят 
по-големи стойности на индексите.  

 Изследваните криви на индексите за темпа на растеж по височина и на 
кривите за строежа по височина за различни дървесни видове показаха 
следното: 

 С увеличение на абсолютния бонитет (Hср_100) кривите на индексите за темпа 
на растеж (Itm) на белия бор, широколистните от семенен и издъков произход, 
на семенния дъб и семенния бук намаляват. Значи темпът на растеж повече 
или по-малко се снижава с увеличение на бонитета. 

 Темпът  на растеж по средна доминираща височина на бялборовите 
дендроценози има обратна тенденция на изменение при различните 
стойности на Hдом_100, по сравнение с изменението му при средната височина и  
при различните стойности на Hср_100 - с увеличение на Hдом_100 темпът на 
растеж се запазва или се увеличава.   

 С увеличение на възрастта на насажденията (А) кривите на индексите за 
строежа (Ist) при белия бор, широколистните от семенен и издъков произход, 
при семенния дъб и семенния бук леко намаляват. Значи стръмността на 
кривите на строежа по височина леко намалява с увеличение на възрастта. 

 Средните стойности на индексите за изследваните дървесни видове - белия 
бор, широколистните от семенен и издъков произход, семенния дъб и 
семенния бук са общо следните: индекса за темпа на растеж по височина - 
Itm_H=3,5, с вариационен интервал от 2,6 до 4,7; и индекса за стръмността на 
кривите на строежа по височина – Ist_H =1,8, с вариационен интервал – от 1,3 
до 2,4 
 

Заключение 
 

Прилагането на установените индекси за темпа на растеж по височина, и 
по другите таксационни показатели, (Itm), както и на индекса Ist - за 
изследване стръмността на кривите на строежа в динамика, показа 
тяхната удобност, практичност и ефективност за използване при подобни 
изследвания. 
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