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Р Е З Ю М Е Т А  

B.4.1. Ferezliev A., Al.Delkov. 2013. Peculiarities in growth and volume increment of Douglas-fir 

plantation in the region of Chepino, North-West Rhodopes. Silva balcanica, 14(1), 22-34. 

 

The course and regularities in growth and volume increment of pure and mixed Douglas-fir 

dendrocoenoses were determined with the help of total stem analysis of sample stems selected in 

height groups according to the method of vertical profiles. 

In contrast to other inventory indices, both differ according to total course of curves and to 

moments of peak values. The influence of climate on the course of volume increment curves of 

sample trees was followed. It is expressed through the increment minimums and maximums 

according to this inventory index in different years of the trees’ growth in height groups in 

investigated sample plantations in mountain massif Chepino, North-West Rhodopes. The current 

volume increment in most trees increases in the beginning and reaches its maximum value in the 

end of the investigation period. Peak occurrence of the average volume increment is reported for 

most of the trees in the end of investigation, when it is still early for highest average productivity of 

the tree according to inventory index. The peak value of average volume increment is at higher 

levels of moisture indices towards temperature ones for the height groups from the upper part of the 

canopy and in different proportions towards average temperatures and precipitations during the 

active period. The occurrence of the maximum of average increment gives orientation for the most 

rational from economic point of view utilization of trees. Obtained information, generalizing 

maximums and minimums of volume increment and knowing of regularities in its changing give 

the possibility to make conclusions for the current increment. The total course of curves, 

characterizing the volume increment in climate changes conditions in the past, together with this 

one determined according to height and diameter, could be used for modelling and choice of 

optimal economic approach in Douglas-fir stands in North-West Rhodopes. 

 

 

Ферезлиев, А., Ал.Делков, 2013. Специфики в растежа и прираста по обем на дугласкови култури в 

района на Северозападния родопски масив Чепино. Silva balcanica, 14(1), 22-34. 
 

Определени са ходът и закономерностите в растежа и прираста по обем на чисти и смесени 

дугласкови дендроценози чрез изпълнен пълен стъблен анализ на опитни стъбла, селектирани във 

височинни групи по методa на вертикалните профили. Растежът и прирастът по обем, за разлика от 
другите таксационни показатели, се различава както по общия ход на кривите, така и по отношение на 

моментите, през които настъпват пиковите му стойности. Проследено е влиянието на климата върху 

хода на прирастните криви по обем на отделните дървета, изразен чрез проявените минимуми и 
максимуми на прирастите по тези таксационен показател в съответни години от растежа на дърветата 

по височинни групи в изследвани опитни култури в Северозападния Родопско масив Чепино.  

Текущият прираст по обем при повечето дървета нараства в началото и достига максимална стойност 
в края на изследвания период. При повечето дървета са отчетени върхови прояви на средния прираст 
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по обем в края на изследването, като още не е дошъл моментът на най-висока средна 
производителност на дървото по разглеждания таксационен показател. 

 Пиковата стойност за средния прираст по обем е при по-високи нива на влажностните индекси, 

спрямо температурните за височинните групи от горната част на склопа и при различни пропорции 

спрямо средните температури и валежите през активния период. Настъпването на максимума на 
средния прираст дава ориентация за най-рационалното от икономическа гледна точка ползване на 

дърветата. 

Натрупаната информация, обобщаваща максимумите и минимумите на прираста по обем и 
познаването на закономерностите в изменението му, дават възможност чрез средния да се направят 

изводи за текущия прираст. Общият ход на кривите, характеризиращи хода на прираста по обем в 

условията на климатични промени в минало време, заедно с определен такъв по височина и дебелина 

може да се използва за моделиране и за избор на оптимален стопански подход при дугласковите 

насаждения в Северозападни Родопи. 

 

 

B.4.2. Ферезлиев, А, В.Маринков, Хр.Цаков, Хр.Христова, 2015. Връзката-ширина на 

короната и диаметър на стъблото в представителни дървостои от Шуменското плато. Наука 

за гората, 2, 57-68.   

 

Анализирана е структурата на смесени широколистни дървостои, растящи на Шуменското 

плато. Обект на статистически анализи са 5 естествени дървостои с едификатори мизийски 

бук (Fagus möeziaca Mally. Czecz), обикновен габър (Carpinus betulus L.) и зимен дъб 

(Quercus petraea Liebl.), растящи върху сиви горски почви (Grey Luvisols (Haplic) при 

надморска височина 502 m. 

Представени са резултатите от връзката ширина на короните (Dk) и гръдния диаметър на 

стъблата (D1,30) чрез четири регресионни зависимости (линейна, хиперболична, 

експоненциална и логаритмична), като са анализирани най-адекватните според стойностите 

на корелационните коефициенти модели. 

Използван е методът на вертикалните профили, който дава възможност да се получи 

обективна предства за растежа на дърветата в горната част на склопа (І-ІІІ височинна група), 

долната (ІV-V височинна група) и общо за дървостоя. 

В най-силна степен диаметрите на короната зависят от тези на гръдна височина при зимния 

дъб. Там където неговото участие е статистически значимо, връзката е от средна до силна. За 

мизийския бук и габъра степента на зависимост между изследваните факторни променливи е 

от слаба до средна. 

Най-слаба е връзката (както по двете йерархични нива, така и общо за склопа) за опитната 

площ (ОП2), в която в дървесната смес участват бука, преоблаващо габъра и зимния дъб. 
 

 

Ferezliev A, V. Marinkov, H. Tsakov, H. Hristova, 2015. Relationship between crown diameter and diameter 

at breast height in stands representative of Shumensko plateau. Nauka za gorata, 2, 57-68. 

 

The structure of mixed broadleaved stands, growing on Shumensko plateau, has been analysed. 
The object of investigation are five natural stands with edificator Fagus möeziaca Mally. Czecz, Carpinus 

betulus L.and Quercus petraea Liebl., growing on Grey Luvisols (Haplic)- 520 m a.s.l. 

Results of relationship between crown diameter (Dcr) and diameter at breast height (DBH) on four 
regressions (linear, inverse, exponential and logarithmic) are presented, having analyzed the most appropriate 

ones according to the values of the correlation coefficients models. 

Used is the metod of vertical profiles, which allows to obtain an idea of the objective of the growth of trees at 
the upper part of the canopy (І-ІІІ height groups), down part of the canopy (ІV-V height groups) and total 

canopy. 

The most strongly diameters of the crown depend on breast height at Quercus petraea, where its participation 

is statistically significant, the relationship is medium to strong. 
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For Fagus möeziaca and Carpinus betulus the degree of correlation between the studied variables factor is 
low to medium. The lowest is the relationship (as both hierarchical levels and total canopy) for Sample plot 2, 

in which wood mixture participate Fagus möeziaca, Carpinus betulus and dominated Quercus petraea. 

 

 

B.4.3. Barreiro S., Mart-Jan Schelhaas, G. Kandler, Cl. Anton-Fernandez, A. Colin; Jean-Daniel 

Bontemps, I. Alberdi, S. Condes, M. Dumitru, A. Ferezliev, Ch. Fisher, P. Gasparini, T. 

Gschwantner, G. Kindermann, B. Kjartansson, P. Kovacsevics, M. Kucera, A. Lundstrom, Gh. 

Marin, G. Mozgeris, T. Nord-Larsen, T. Packalen; J. Redmond, S. Sacchelli, A. Sims, A. Snorrason, 

N. Stoyanov, E. Thurig; Per-Erik Wikberg, 2016. Overview of methods and tools for evaluating 

future woody biomass availability in European countries. Annals of Forest Science,vol.73, Issue4, 

823-837. 

 

This analysis of the tools and methods currently in use for reporting woody biomass availability in 

21 European countries has shown that most countries use, or are developing, National Forest 

Inventory-oriented models whereas the others use standwise forest inventory–oriented methods. 

Knowledge of realistic and sustainable wood availability in Europe is highly relevant to define 

climate change mitigation strategies at national and European level, to support the development of 

realistic targets for increased use of renewable energy sources and of industry wood. Future 

scenarios at European level highlight a deficit of domestic wood supply compared to wood 

consumption, and some European countries state they are harvesting above the increment. Several 

country-level studies on wood availability have been performed for international reporting. 

However, it remains essential to improve the knowledge on the projection methods used across 

Europe to better evaluate forecasts. Analysis was based on descriptions supplied by the national 

correspondents involved in USEWOOD COST Action (FP1001), and further enriched with 

additional data from international reports that allowed characterisation of the forests in these 

countries for the same base year. Methods currently used for projecting wood availability were 

described for 21 European countries. Projection systems based on National Forest Inventory (NFI) 

data prevail over methods based on forest management plans. Only a few countries lack nationwide 

projection tools, still using tools developed for specific areas. A wide range of NFI-based systems 

for projecting wood availability exists, being under permanent improvement. 

The validation of projection forecasts and the inclusion of climate sensitive growth models into 

these tools are common aims for most countries. Cooperation among countries would result in 

higher efficiency when developing and improving projection tools and better comparability among 

them. 

 

Преглед (обзор) на методите и средствата за оценка наналичността на бъдещата дървесна 

биомаса в европейските страни. 

 

Анализът на средствата и методите, използвани понастоящем за определяне на наличността на 

дървесната биомаса в 21 европейски държави показва, че повечето държави използват или развиват 
национални модели, ориентирани към национална горска таксация, докато останалите използват 

методи, ориентирани към таксация на горските насаждения. Познаването на реалната и устойчива 

наличност на дървесина в Европа е тясно свързано с определянето на стратегиите за смекчаване на 

климатичните промени на национално и европейско ниво, с подкрепянето на разработването на 
реалистични цели за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници и 

промишлена дървесина. Бъдещите сценарии на европейско ниво подчертават дефицита на 

предлагането на дървесина за домакинствата в сравнение с потреблението й и някои европейски 
страни посочват, че добивът е по-висок от прираста. Няколко проучвания на наличността на 

дървесината на национално ниво са били представени на международни форуми. Все пак, 

допълването на знанията за методите, използвани в Европа за по-добра оценка на прогнозите, си 

остава съществено. Анализът се основава на описания, предоставени от специалисти на национално 
ниво, ангажирани по проект USE WOOD COST Action (FP1001) и обогатени с допълнителни данни от 
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международни доклади, които позволиха описание на горите в тези страни за същата базова година. 
Методите, използвани понастоящем за определяне на наличността на дървесина, са описани за 21 

европейски държави. Системите, базирани на данните от националната горска инвентаризация, 

преобладават над методите, базирани на горските лесоустройствени планове. Само в няколко държави 

липсват средства на национално ниво, а все още се използват такива, разработени за специфичен 
район. Съществува голяма гама от системи за проектиране на наличността на дървесина, базирани на 

националната горска инвентаризация, които постоянно се усъвършенстват. 

Утвърждаването на прогнозите и включването на растежни модели, чувствителни на климатични 
промени в тези средства, са общи цели на повечето държави. Сътрудничеството между страните би 

довело до по-голяма ефективност в разработването и подобряването на средствата и по-доброто им 

сравняване. 

 

 

B.4.4. Zhiyanski, M., M. Glushkova , A. Ferezliev, L. Menichetti , J. Leifeld, 2016.  Carbon storage 

and soil property changes following afforestation in mountain ecosystems of the Western Rhodopes, 

Bulgaria. iForest, , vol.9, 626-634. 

 

Land-use changes and afforestation activities are widely recognized as possible measures for 

mitigating climate change through carbon sequestration. The present study was conducted to 

evaluate the effect of afforestation on (i) soil physical and chemical properties and soil carbon stocks 

in four mountain ecosystems and (ii) whole ecosystem carbon storage. The four experimental 

sites, situated in the Western Rhodope Mountains (Bulgaria) were characterized by typical forest-

related land-use conversions. The four sites were a Douglas fir (Pseudotsuga menziesii [Mirb.] 

Franco) plantation (Rd1) established on former cropland, a mixed black pine (Pinus nigra Arn.) 

with Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantation (Rd2) established on former cropland, a cropland 

(RdA1) and an abandoned land with uncontrolled extensive grazing (RdA2) historically used as 

cropland. Soil parameters, i.e., sand content, pH, organic C and N contents, C/N ratio and soil 

organic carbon (SOC) stocks, were significantly affected by land use and land-use history. 

Conversion from cropland into forestland significantly reduced soil bulk density and coarse 

fragments at 0-10 cm depth. Compared with adjacent cropland and abandoned land, soils in 

coniferous plantations were acidified in their upper layers. Sites Rd2 and RdA2 contained the least 

SOC owing to the previous long-term arable cultivation (>100 years). Analysis of the ecosystem C 

stock distribution revealed that most of C in forests was stored in the aboveground tree biomass. Our 

study confirmed that afforestation of cropland turned the soil into a C sink for the selected mountain 

region, but showed conflicting results when afforestation occurred on abandoned cropland. 

 

Промени в натрупването на въглерод и свойствата на почвата след залесявания в планински 

екосистеми в Западните Родопи   

 

Промените в земеползването и залесителните мероприятия за добре известни като възможни мерки за 
смекчаване на климатичните промени чрез намаляване на въглеродните емисии. Настоящото 

проучване беше проведено, за да оцени ефекта от залесяване върху (i) физичните и химичните 

свойства на почвата и почвените въглеродни запаси в четири планински екосистеми и (ii) 

натрупването на въглерод в цялата екосистема. Четирите опитни площи в Западните Родопи се 
характеризират с типични промени в земеползването, свързани с гората. Четирите площи са: култура 

от зелена дугласка [Pseudotsuga menziesii(Mirb.)Franco] (Rd1), създадена на бивша обработваема земя, 

смесена култура от черен (Pinus nigraArn.) и бял бор (Pinus sylvestris L.) (Rd2), създадена на бивша 
обработваема земя, обработваема земя (RdA1) и изоставена земя с неконтролирано екстензивно 

пасище (RdA2), използвано през годините като обработваема земя. Почвените параметри като 

съдържание на пясък, pH, органичен Cи N, съотношение C/N и органичен почвен въглероден запас, 
бяха значително засегнати от земеползването. Превръщането от обработваема земя в горска площ 

значително намали плътността на почвата и едрите частици на дълбочина 0-10 cm. В сравнение с 

прилежащите обработваеми и изоставени земи, почвите в иглолистните култури са окислени в 

горните слоеве. Пробниплощи Rd2 и RdA2 съдържат най-малко органичен въглероден запас, 
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дължащо се на предишната дългогодишна почвена обработка (>100 години). Анализът на 
въглеродния запас в екоситемата показа, че повечето въглерод в горите се е натрупал в надземната 

биомаса.Проучването потвърди, че залесяването на обработваемата земя превръща почвата в склад за 

въглерод в избрания планински район, нопоказа противоречиви резултати в залесената изоставена 

обработваема земя. 

 

 

B.4.5. Ферезлиев, А., Хр. Цаков, И. Михал, М. Барна, А. Цицак, 2017. Особености в строежа 

по диаметър на дървостои, разстроени от ураганен вятър в Западни Родопи. Наука за гората, 

1, 53-63. 

 

Изследван е строежът по диаметър на насаждения, създадени след пораженията нанесени от  

силен вятър (смерч) в Западните Родопи през 1961 година. Използвана е програмата Stand 

Visualization System (SVS), изобразяваща графично насажденията по предварително изготвен 

образец в Microsoft Excel. 

Строежът по дебелина е анализиран чрез криви на разпределение на стъблата по естествени 

степени на дебелина.  

Установен е рангът на средното по дебелина дърво, който в чистата 55 годишна белборова 

култура култура е 51.6%, а в  смесената от бял бор и смърч - 56,6%. 

Установените особености в строежа по диаметър могат да се използват за по-правилно и 

целесъобразно стопанисване на насаждения, създадени след смерча в проучвания регион. 

 

Ferezliev, A., Hr. Tsakov, I. Mihal, M. Barna, A. Cicak, 2017. Peculiarities in diameter structure in stands 

updet by the hurricane in the West Rhodopes. Nauka za gorata, 1, 53-63. 
 

The structure and growth in diameter of created plantations, hit by hurricane winds in the Western Rhodopes 

in 1961 was investigated. Stand Visualization System (SVS) program was used, graphically depicting data 

plantations in Microsoft Excel. 
The diameter structure was analyzed by distribution of the stems by natural degrees of thickness. The rank of 

the average diameter tree in the pure culture of Pinus sylvestris of 55 years old was established (51.6%) and 

in another section spruce (P. abies (L.) Karst) of filled with Scotch pine (P. sylvestris) saplings with an 
average stem rank of 56.6%. 

The established regularities in the structure according to diameter could be used for more effective 

management of created plantations, hit by hurricane winds in the Western Rhodopes in the region 

investigated. 

 

 

 

 

B.4.6. Ферезлиев A., Н. Зафиров, Кр. Каров, 2018. Сравнителни проучвания върху 

вариационните криви на разпределение по диаметър за създадените в пределите на  ДГС 

Алабак - Велинград дугласкови култури. Наука за гората, 1, 39-53. 

 

Извършени са сравнителни актуални проучвания върху вариационните криви на 

разпределение по диаметър във връзка със закономерностите в строежа по дебелина на 

средновъзрастни дугласкови култури (чисти и смесена), създадени през 60-те и 70-те години 

на 20 в пределите ДГС Алабак- Велинград. 

 Културите се намират на различна надморска височина. В две от тях са провеждани 

лесовъдски мероприятия с различна интензивност, а в една- не са провеждани никакви 

дейности.  

Чрез графичен способ и посредством аналитичен метод се установи, че вариационните криви 

в двете чисти изследвани насаждения имат отклонение от хода на кривата на нормалното 
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разпределение. За отгледаната смесена с бял бор дугласкова култура не може да се отхвърли 

хипотезата за нормалност на разпределението на дърветата в нея.  

Графиките на вариационните криви и анализа на статистическите показатели асиметрия и 

ексцес показват, че разпределенията по диаметър са в средния диаметър или са изместени в 

дясно от „модата”, т.е. кривите са наклонени наляво, а ексцесите на разпределенията не се 

отклоняват повече от допустимото за нормалното разпределение. Подобни отклонения са 

типични за биологичните изчисления и често са установявани в едновъзрастни горски 

насаждения и култури на сходна възраст. 

Изчислените криви на сумарното процентно разпределение на броя на дугласковите дървета 

в изследваните опитни площи позволява да се определи мястото (рангът) им в дървостоя, 

което е важно при проучванията на т.нар. рангови ефекти от провеждане на отгледните сечи 

при получени данни за мястото на средния диаметър, различно с -3 до -7% от установеното 

правило на Вайзе. 

Установените особености в строежа по диаметър могат да се използват за избор на правилно 

и целесъобразно стопанисване на културите с участие на дугласка от трети клас на възраст и  

на сравнително по-голяма надморска височина. 

 

Ferezliev, A., N.Zafirov, Kr.Karov, 2018. Comporative investigation on distribution by diameter variation 
curves in Douglas-fir plantations in State Forestry Alabak-Velingrad. Nauka za gorata, 1, 39-53. 

 

Comparative studies have been carried out on distribution by diameter variation curves in relation to 

regularities in the structure according to thickness of medium-aged Douglas-fir plantations (pure and mixed), 
created in the 1960s and 70s in the region of State Forestry Alabak – Velingrad. 
The studied plantations are located at different altitudes. In two of them, cuttings of different intensity were 

carried out and in one there were no activities. 
Using a graphical and analytical method it was established that the variation curves in two pure sample plots 

deviate from the normal distribution curve. It was not possible to reject the hypothesis for normality of trees’  

distribution in the third sample plot, where Douglas-fir is mixed with Scots pine and cutting was performed. 
The graphs of the variation curves and the analysis of statistical indicator skewness indicate that the 

distributions by diameter are offset to the right of the middle diameter, i.e. the curves are tilted to the left. 

The distributions’ kurtosisis does not deviate more than the acceptable for normal. Such variations are typical 

for biological calculations and are often detected in similar even-aged forest stands and plantations. 
The calculated curves of the total percentage distribution of Douglas-fir allow to determine their place in the 

stand, which is important in the ‘ranging effects’ of thinnings upon received data on the location of the 

average diameter, varying by -3 to -7% of Weisse rule. 
The established regularities in the structure according to diameter could be used for more effective 

management of Douglas-fir plantations in III age class, growing at comparatively higher altitude. 

 

 

B.4.7. Ферезлиев А., Хр. Цаков, Хр. Христова, 2018. Хoризонтална структура и особености в 

строежа по диаметър на дървостои от мизийски бук (Fagus moesiaca (Maly) CZECZOTT) в 

Шуменското плато. Наука за гората, 2,55-66. 

 

Изследвана е хоризонталната структура чрез програмата Stand Visualization system (SVS), 

изобразяваща графично дървостоите по предварително изготвен образец в Microsoft Excel на 

две насаждения с преобладаване на мизийски бук (Fagus moesiaca (Maly) Czesz.), растящи в 

пределите на ‘високото Шуменско плато’. Извършени са сравнителни проучвания върху 

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

дебелина. При изследване на особеностите в строежа по диаметър на насаждения с 

преобладаване на мизийски бук в Шуменското плато се установи, че и в двете опитни площи 

вариационните криви имат отклонение от хода на единната вариационна крива на 

разпределение по Тюрин. 
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Установените особености в строежа по диаметър са специфични и спомагат за изучаване на 

сортиментния строеж на изследваните насаждения. 

Определено е мястото (рангът) на дървото със среден диаметър, което е в основата на 

практически указания  във връзка с използването на намерилото широко приложение в 

практиката правило на Вайзе и проучване на т.нар. рангови ефекти от провеждане на 

отгледните сечи. Получените данни за мястото на средния диаметър в изследваните 

насаждения съвпадат или се различават незначително(с 3.5%) от прилаганото в практиката 

правило на Вайзе и за разлика от други подобни изследвания - може да се препоръча 

използването му за определяне на средния диаметър при таксиране на изследваните и 

подобни на тях дървостои. 

 

Ferezliev, A., Hr. Tsakov, Hr. Hristova, 2018. Horizontal structure and peculiarities in diameter structure of 

Fagus moesiaca (Maly) CZECZ. plantations in Shumensko plateau. Nauka za gorata, 2, 55-66.  
 

Horizontal structure of two Fagus moesica (maly) czecz. plantations growing within the borders of high 

Shumensko plateau was investigated using the software Stand Visualization System (SVS) presenting 
graphically the stands according to previously made model in Microsoft Excel. Comparative 

studies on variations curves of stem diameters according to natural degrees of thickness were carried out. 

Peculiarities found in diameter structure have their own characteristics and contribute to the investigation of 

sortiment structure of the stands studied. 
During investigations of peculiarities in the diameter structure in stands with predomination of  F. moesiaca 

in Shumensko plateau it was established that variation curves in both sample plots have deviation from the 

course of the unified variation curve of distribution after Tyurin. 
The established peculiarities in the growth in diameter are specific and contribute to studying of the 

assortment structure of investigated stands. 

The place (rank) of the mean diameter tree was established and this is in the base of the practical instructions 
related with the usage of widely applied in the practice Waisse rule and investigation of the rank effects 

caused by thinnings. 

 Data obtained about the average diameter in investigated stands coincide or slightly differ (with 3.5%) from 

Weisse rule, applied in practice and in contrast to other similar investigations could be recommended to be 

used for determination of the average diameter in inventory of investigated and other similar tree stands. 

 

 

B.4.8. Додев, Й., Гр. Попов, И. Марков, П. Глогов, А. Ферезлиев, 2018. Европейският опит в 

средностъбленото стопанство и възможности за приложението му в България. Наука за 

гората, 2, 25-38. 

 

Проучен е европейският опит в средностъбленото стопанство, в т.ч: същност на лесовъдската 

система, стопанки цели, подходящи дървесни видове, етапи в създаването на средностъблени 

насаждения, форма, структура и характеристики на дървостоя, турнусни възрасти, указания 

за стопанисване. Анализирани са възможностите за внедряване на средностъбленото 

стопанство в България. Препоръчано е използването му като система за устойчиво 

стопанисване на част от издънковите дъбови гори, както и като метод за превръщане на друга 

част от тях във високостъблени насаждения. Направен е разчет за евентуалната доходност на 

средностъбленото стопанство в България. По отношение на икономическата ефективност то 

заема междинно положение между нискостъбленото и високостъбленото стопанство, като 

постига добър баланс между екологичните, социалните и икономическите функции на гората. 
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Dodev Y., Gr. Popov, I. Markoff, P.Glogov, A. Ferezliev, 2018. European experience in managing of 

coppice with standards and its prospects in Bulgaria.  Nauka za gorata,2, 25-38. 
 

Experience of different European countries in application of coppice with standards has been studied – incl. 

essence of this silvicultural system, forestry aims, the most commonly used tree species, methods and stages 

for creation of coppice with standards forests, shape, structure and characteristics of stands, harvesting age, 
guidelines for management. Prospects for introducing of coppice with standards in Bulgaria are analyzed. 

The coppice with standards is recommended as a system for sustainable management of oak coppice forests, 

as well as an approach for their transformation into high forests. estimate of incomes from coppice with oak 
standards in Bulgaria is made. In term of economic efficiency, it occupies an intermediate position between 

simple coppice and high forests, striking a good balance between the ecological, social and economic forest 

functions. 

 

 

B.4.9. Ferezliev А., R. Mavrevski, Al. Delkov, 2018. Cоrrelation between average and dominant 

height of middle- aged douglas-fir plantations in North-West Rhodopes.  Silva Balcanica, 19(2), 13-

26. 

 

 

The correlation between average and dominant height of Douglas fir plantations in the North-West 

Rhodopes was studied. Seven regression models were tested, the normal distribution of 

experimental data was preliminary well-grounded through application of suitable tests and very high 

correlation was proved between studied quantities. On the basis of information criteria AIC and 

BIC, the optimal linear model of the investigated correlation was selected (Hdom = 

2.378+1.009Hav), which validity was confirmed by investigation residual values diagram. The 

suggested model allows calculation of the dominant height through the average one to make a local 

growth table for Douglas fir and to assess the productivity of its plantations in the region 

investigated. 

 

Ферезлиев, А., Р.Мавревски, Ал.Делков, 2018. Връзка между средната и доминиращата височина на 

средновъзрастни дугласкови култури в Северозападни Родопи. Silva Balcanica, 19(2), 13-26. 

 

Проучена е връзката между средната и доминиращата височина за дугласкови култури, създадени в 
Северозападната част на Родопите. Изпитани са седем регресионни модела от различни класове, като 

предварително е аргументирано нормалното разпределение на експерименталните данни чрез 

прилагане на подходящи тестове и е доказана много голяма корелация между изследваните величини. 
На база информационните критерии AIC и BIC е избран оптималният линеен модел на разглежданата 

връзка (Hdom = 2.378+1.009H ср),чиято валидност се потвърди от изследване на графиката на 

остатъчните стойности. Предложеният модел позволява да се изчисли доминиращата височина чрез 
средната при съставянето на местна растежна таблица за дугласката и може да се използва при 

бонитирането на тези и подобни на тях дугласкови насаждения в обхвата на изследвания регион. 

 

 

B.4.10 Ferezliev, A., Kr. Karov, N. Zafirov, V. Kachova, Y. Dodev, 2019. Comparative study of the 

height and volume structure of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) forest 

plantations in North-West Rhodopes ”, Ecologia Balkanica, vol. 11, Issue 1, 63-74. 

 

Comparative study on the variation curves of height and volume distribution in mid-aged Douglas-

fir plantations, created after mid-20th century in State Forestry Alabak – Velingrad-North-West 

Rhodopes was carried out. The plantations are located at different altitudes and various forestry 

activities were conducted in them. Their mean height curves and the unified height curve of Tyurin 

are compared. It is concluded that the height curves are roughly the same, and their course does not 

depend on tree species and environmental conditions. The curves in the tended sample plots are 
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close to each other and, although varying in wide interval, they are closer to the common variation 

curve than to the variation in the untended plot. Curves and straight lines of the masses are built and 

they are recommended for use during cubic measurement of middle-aged plantations dominated by 

Douglas-fir and other similar tree stands, growing at comparable to the studied environmental 

conditions. 

The results obtained have theoretical and practical importance. The revealed features of the height 

and volume structure complement the research carried out so far and can be used to select the 

correct and appropriate management of the forest plantations with participation of Douglas-fir in 

third age class, located at relatively height altitudes. 

 
 

Ферезлиев, А., Кр. Каров, Н. Зафиров, В. Качова, Й. Додев, 2019. Сравнително проучване на строежа 

по височина и обем на горски култури от дугласка (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) в 
Северозападните Родопи. Ecologia Balkanica, vol. 11, Issue 1, 63-74. 

 

Извършени са сравнителни проучвания върху вариационните криви на разпределение по височина и 
обем в средновъзрастни дугласкови култури, създадени след средата на 20-ти век в ДГС Алабак – 

Велинград. Културите се намират на нееднаква надморска височина и в тях са провеждани различни 

лесовъдски дейности. Сравнени са средните криви на височините и единната крива на височините на 

Тюрин. Потвърди се заключението, че кривите на височините имат приблизително една и съща форма 
и техният ход не зависи от дървесния вид и условията на месторастене. Кривите в отгледаните опитни 

площи се доближават помежду си и макар да варират в по-широки интервали са по-близки с единната 

вариационна крива, отколкото с вариацията при неотгледаната площ. Построени са кривите и прави 
линии на масите и се препоръчва използването им за кубирането в средновъзрастните културите с 

преобладаване на дугласка и при други групи подобни дървостои, създадени в близки до проучваните 

условия на месторастене. 
Получените резултати имат теоретично и практическо значение, като установените особености в 

строежа по височина и обем допълват извършените досега изследвания и могат да се използват за 

избор на правилно и целесъобразно стопанисване на културите с участие на дугласка от трети клас на 

възраст и  на сравнително по-голяма надморска височина. 

 

 

Г.7.11. Kachova, V., A. Ferezliev, 2018.  State of Forest Plantations Used for Afforestation of 

Heavy Metals Polluted Lands Around Former Metallurgic Plant "Kremikovtsi" (Bulgaria). Ecologia 

Balkanica, 10, Issue 1, 39-46. 
 

A study was carried out on the sustainability of forest plantations established on soils contaminated 

with heavy metals in the vicinity of the former “Kremikovtsi” metalurgic plant. Soils and forest 

vegetation near the village of Buhovo (black pine Pinus nigra Arn.) and Lokorsko I (red oak 

Quercus rubra L.) and Lokorsko II (winter oak Quercus sessiliflora Salisb.) were studied. The soils 

of the area are geochemically enriched with lead, reaching up to 136 mg/kg for Pb under the Black 

Pine Plantation. The studies conducted and the results obtained are a reason to say that although 

winter oak trees show greater productivity, the red oak plantations are best suited for establishing on 

technogenically contaminated terrains, especially those polluted with lead and low-acid pH of the 

soil(the lowest levels of assimilation have the red oak leaves, as evidenced by the analysis of the 

heavy metals content: Zn, Cu, Pb, Cd and the biological absorption coefficient Ah, and it is 

recommended that for the soil reclamation to be used this tree species). On so studded sample plots 

at these altitudes, red oak plantation has a low degree of uptake of leaf toxicanta with very good 

growth indicators and good entomological situation. It is in dependance of the meteorological and 

ecological conditions of the specific habitats: altitude, exposure, moisture and others. 
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 Качова, В., А.Ферезлиев, 2018. Състояние на горски култури използвани за залесяване на замърсени 

с тежки метали земи около бившия комбинат „Кремиковци”. Ecologia Balkanica, 10, Issue 1, 39-46. 
 

Направено е проучване на устойчивостта на горски култури създадени върху замърсени с тежки 

метали почви в околностите на МК „Кремиковци”. Изследвани са почви и горска растителност в 

близост до с. Бухово (култури от черен бор Pinus nigra Arn.) и с. Локорско I (червен дъб Quercus rubra 
L. ) и Локорско II ( зимен дъб Quercus petraea Liebl.). Почвите от района са геохимично обогатени с 

олово, които достигат до 136 мг/кг за Pb под черноборовите култури. Проведените изследвания и 

получените резултати са основание да се твърди, че макар дървостоят от зимен дъб да показва по-
голяма производителност, културите от червен дъб са най-подходящи за създаване  върху техногенно-

замърсени терени, особено такива замърсени с олово и слабо-кисело pH на почвата (най- ниска степен 

на асимилация имат листата на червения дъб, видно от анализа на съдържанието на тежки метали: Zn, 
Cu, Pb, Cd и коефициента на биологично поглъщане Аh, като се препоръчва лесобиологична 

рекултивация на почвите да се извършва при използване на този дървесен вид). При проучваните 

обекти на тези надморски височини те са с ниска степен на поглъщане на токсиканти от листата, с 

много добри показатели на растеж и с добра ентомологична ситуация (в зависимост от  метеролого - 
екологичните условия на конкретните месторастения: надморска височина, изложение, 

влагозапасеност и др.).  

 
 

 

Г.7.12. Ферезлиев, А., 2013. Строеж по височина на култури от зелена дугласка Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco ) в Северозападни Родопи. Наука за гората, 1/2 , 55-71. 

 

 

Проучвания на строежа по височина съобразно установена височинна структура (показател, 

характеризиращ тяхното състояние, растеж и продуктивност) на изкуствените насаждения от 

зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii(Mirb.) Franco) в България не са правени. Целите на 

това проучване са насочени към установяване строежа по височина, варирането на 

височината според диаметъра и определяне на дълбочината на вертикалните профили на 

дугласковите дървостои по йерархични нива. 

Строежът по височина е проучен, като е проследена динамиката на този растежен показател в 

12 опитни площи от 4 опитни участъци чрез анализ, осъществен на база методът на 

вертикални профили, който успешно е приложен за установяване на изменението на средната 

височина по височинни групи и йерархични нива в чисти и смесени дугласкови 

дендроценози, растящи в Северозападни Родопи. 

Показани са особеностите в строежа по височина във връзка с варирането на дугласките в 

изследваните дендроценози за отделните йерархични нива и за общия склоп. За целта е 

потърсена връзка между вариационните коефициенти по височина и диаметър, чрез 

прилагане на дискриптивна статистика и изпитване на най- адекватните регресионни модели. 

В горната част на склопа зависимостта е еднопосочна и слаба, докато за долната част и при 

общия склоп, вариациите по височина зависят в голяма степен от изменението на диаметрите. 

Установена е дълбочината на вертикалния профил на опитните насаждения -обща и за 

горната част на склопа. Направени са сравнения между неотгледаните и отглеждани с 

различна интензивност площи от различните опитни участъци, както и между чистите и 

смесените (със светлолюбив и сенкоиздръжлив дървесен вид) дугласкови дървостои. Много 

близки при изследваните култури са стойностите, характеризиращи дълбочината на т. нар. 

горен склоп. Най-постоянна е в средноизредените опитни площи, независимо от характера на 

дървесната смес и растежните условия. 

 Поради прерастване на голяма част от дугласковите култури в България в клас 

„средновъзрастни'' изводите относно височинната им структура и строеж по височина в 

неотгледаните и прореждани с различна интензивност дугласкови насаждения са важни и 

могат да се използват за разработване на практически указания за диференцирано 
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провеждане на лесовъдските мероприятия в чистите и смесени дугласкови изкуствени 

насаждения, за формиране на по-добра и стабилна структура на дървостоя. Използвания 

различен подход на работа, представлява нов аспект на проучване в дугласкови култури- 

растящи на по-голяма надморска височина. Принос, който може да задълбочи и обогати 

познанията и да подпомогне моделирането и разширяване на нормативно-таксационна база за 

този дървесен вид. 

 

 

Ferezliev A., 2013.Structure according height of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

plantations in Northwestern Rhodopes. Forest Science, 1-2, 55-71. 

 
Investigations of the structure according height to established height structure (indicator characterizing their 

status, growth and productivity) of plantations involving Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

in Bulgaria were not performed. This study aimed at intending to establish height structure, variation in 
height according to diameter and determining the depth of vertical profiles of Douglas-fir stands by 

hierarchical levels. 

The structure according height was studied by following the dynamics of growth indicator in 12 sample plots 

belonging to 4 experimental parcels by analysis carried out on the basis of vertical profiles method. 
The peculiarities of structure according height in relation to the variation in Douglas fir studied 

dendrocoenoses for individual hierarchical levels and for total canopy are shown. For this purpose correlation 

between the coefficient of variation in height and coefficient of variation in diameter by applying descriptive 
statistic and testing of the most adequate regression models was intended to find. 

The depth of vertical profile of experimental stands – common and of the upper canopy was established. 

Comparisons between unmanaged and managed with different intensity from different sample plots and 

between pure and mixed (with different attitude towards the sunlight tree species) 
Douglas fir stands were realised. 

Due to the fact that most of Douglas fir plantations in Bulgaria entered age class ‘middle-aged’, conclusions 

about height structure and structure according height in unmanaged and managed with different intensity 
stands are important and could be used to develop practical instructions for differentiated implementation of 

forestry activities in pure and mixed Douglas fir plantations to form better and with sustainable structure tree 

stands. The used different approach for work is a new aspect of the study Douglas fir stands at higher 
altitudes. This is a contribution that could deepen and enrich the knowledge and support modelling and 

expanding the normative base for this tree species. 

 

 

 

Г.7.13. Устабашиев, Ф., А. Ферезлиев,2013. Динамика на растежни показатели във връзка с 

височинната структура на естествени насаждения от черен бор (Pinus nigra Arn.), в района на 

ДЛС Чепино, Северозападни Родопи, Наука за гората, 1 /2,  39- 54. 

 

Цели на проучването са установяване на динамиката и характеристика на растежните 

показатели (средна височина и среден диаметър) на чисти естествени черноборови 

насаждения, растящи на територията на ДЛС Чепино- Северозападни Родопи, във връзка със 

съвременната им височинна структура. Заложени са три опитни площи, в които са измерени 

височините и диаметрите на всички дървета и са установени броят и процентът на дърветата 

на 1 ha., средната височина, средният диаметър и дълбочината на вертикалния профил по 

височинни групи и общо за целия дървостой. 

Проследена е динамиката на средният диаметър и средната височина на дърветата от 

опитните насаждения и е извършена статистическа обработка на данните - чрез групиране, 

нормално разпределение и изчисляване на стойностите на някои статистически величини, 

които ги характеризират.  

Извършен е анализ и сравнение на резултатите. Потърсена е най- адекватната двустранна 

връзка между височините и диаметрите на гръдна височина чрез изпитване на линейни и 
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нелинейни регресионни зависимости. Изследвано е влиянието на диаметърите и височините 

върху запаса по йерархични нива и за общия склоп чрез прилагане на  множествена регресия. 

Това е нов аспект на проучване в такива дървостои и принос за оценка на тяхното състояние, 

растеж и потенциални производствени възможности. 

 

Ustabashiev, F., A. Ferezliev, 2013. Dynamics of the growth indicators in relation to height structure of 
Austrian black pine (Pinus nigra Arn.) natural stands in the region of SGBS Chepino, Northwestern 

Rhodopes. Forest Science, 1-2, 39-54. 

 

Objectives of this study are to establish the dynamics and characteristics of growth parameters (mean height 
and diameter) of pure natural black pine stands, growing on the territory of SGS Chepino – Northwest 

Rhodopes, in relation with their height structure. There are three experimental plots where the heights and 

diameters of all trees were measured, and the number and percentage of trees per 1 ha, average height and 
diameter, and depth of the vertical profile according to height groups and for the total stand as well. 

The dynamics of average diameter and height of trees, and statistical processing was carried out – grouping, 

normal distribution and calculation of the values of some statistical parameters characterizing them. 

An analysis and comparison of results was realised. An attempt was made to find the most adequate way of 
relation between the heights and DBH by testing linear and non-linear regression dependencies. The 

influence of diameters and heights on the volume in hierarchical levels and the general canopy by applying 

multiple regression was investigated. 
This is a new study aspect in such stands and a contribution to the assessment of their condition, growth and 

potential production capabilities. 

 

 

Г.7.14. Ферезлиев, А., Т.Станкова, 2015.  Определяне сортиментната структура на 

бялборовите култури чрез средни данни за дървостоя. Наука за гората, 1 ,  3-17. 

 

В проучването са изпитани възможностите за определяне строежа по дебелина и обем, както 

и сортиментната структура на бялборовите култури, чрез използване само на средни 

характеристики на дървостоя и чрез последователното прилагане на програмите SilveStruct и 

FET 1.11 (Demo), базирани в MS Excel. 

Първият модул на програмата SilveStruct позволява разпределението на диаметъра  да се 

оцени чрез2-параметровата функция на разпределение на Вейбул (Weibull), чиито параметри 

могат да бъдат оценени по три различни начина, като се използват данни от насаждението. 

Получените резултати от прилагането на този модул се използват като входни данни за 

програмата FET 1.11 (Демо), която изчислява обема и сортиментната структура.  

Използвани са данни от 3 пробни площи, измерени еднократно и една  пробна площ, 

измерена четирикратно през 10-13-годишни интервали. 

 Установено е, че моделираните разпределения на дърветата по степени на дебелина и 

определения строеж по обем не се различават съществено от експерименталните. В 

преобладаващите случаи под 15% от дърветата не попадат в действителния си диаметров 

клас, при степени на дебелина през 4 cm. Грешката в оценката на запаса е с максимална 

стойност 6,9%(33.7 m3/ha) за най-точния по отношение на стъбления обем модел (D1)и 

12,9%(56.6 m3/ha) за най- неточния(D3). В културите, в които не са водени отгледни сечи, се 

забелязва минимално „подценяване“ на запаса, докато в отгледаната култура грешката е с 

обратен знак. Чрез последователното прилагане на двете програми по описаната 

последователност и направените оценки е достигнато заключението, че предложеният 

изчислителен алгоритъм дава възможност за определяне на обема и сортиментната структура 

на насажденията от бял бор чрез техните средни характеристики и с достатъчна за 

практически цели точност. 

 

Ferezliev, A., T.Stankova, 2015.Estimation of timber assortment structure of Scots pine plantation from 

average stand characteristics. Forest Science, 1, 3-17. 
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The objective of this study is to examine options to estimate tree diameter and stem volume distribution, and 
timber assortment structure of Scots pine plantations using only average stand variables (stand density, 

average stand diameter and height, site index and age) and consecutive application of the programs Silve 

Struct and FET 1.11 (demo), based in MS Excel. 

The first modulus of the program Silve Struct allows diameter distribution estimation through two-parameter 
Weibull function, which parameters can be assessed in three different ways using stand data. The output 

obtained from the application of this modulus is used as an input for the program FET 1.11 (Demo), which 

computes the stem volume and timber assortment structure of the stand. 
Data from once-measured sample plots in Scots pine plantations of different ages, sites and management 

background as well as from a permanent plot measured four times by 10-13-year intervals were used to 

examine the algorithm. 
The modelled diameter and volume distributions did not differ significantly from the experimental ones. In 

most of the cases, less than 15% of the trees were erroneously placed in different diameter class, when 

4 cm-wide class was applied, which is the size class most often used for volume and assortment estimation in 

the forestry practice. The maximum error of the total volume attained value of 6.9% (33.7 m3/ha) for the 
most precise regarding the stem volume model (D1) and 12.9% (56.6 m3/ha) for the least precise-one (D3). 

The total volumes of the unthinned plantations were slightly under-evaluated, while for the thinned plantation 

it was the opposite. 
The consecutive application of both programs following the described algorithm allows estimation of the 

stem volume distribution and timber assortment structure of Scots pine plantations from their average 

characteristics and with sufficient for practical purposes accuracy. 

 

 

Г.7.15. Станкова, Т., А. Ферезлиев, 2015. Определяне на строежа по дебелина, височина и 

обем на белборовите култури с помощта на приложен софтуер. Наука за гората, 2, 69-88. 

 

Цел на проучването е да се изпитат възможностите за определяне строежа по дебелина, 

височина и обем, както и на запаса на бялборовите култури чрез последователното прилагане 

на двата модула на програмата SilveStruct, базирана в MS Excel. 

В изследването са използвани данни от 3 еднократно измерени пробни площи, заложени в 

бялборови култури на различна възраст и условия на  месторастения и при нееднакво 

стопанисване.  

При прилагането на първия модул се определят разпределенията на дърветата за степени на 

дебелина през 1, 2 и 4 см, като участието на всяка е представенo в абсолютни (брой дървета) 

и в относителни (части от 1) единици. 

Разпределението на дърветата по височина се описва със сравнима и достатъчно висока 

точност от всички алгоритмични комбинации D+В на програмата SilveStruct, като тази 

точност e повлияна в по-голяма степен от модела на кривата на височините, отколкото от 

модела за разпределение на дърветата по степени на дебелина. 

Локалният модел за кривата на височините В3, калибриран с 1 или 3 дървета от 

насаждението, предлага надеждно добри прогнози за строежа по височина, независимо от 

спецификите на насажденията и е оптимален при мономадални разпределения. 

Всички комбинации от модели за строежа по диаметър (D1-D3) и височина (B1-B3 с общо 6 

различни варианта), включени в двата модула на програмата SilveStruct, прогнозират запаса 

на бялборовите култури с достатъчна за практически цели точност. Определянето на строежа 

по обем е повлияно в по-висока степен от модела за разпределение на дърветата по диаметър, 

отколкото от кривата на височините. 

Препоръчана е алгоритмична комбинация, чрез която строежът и запасът са надеждно 

характеризирани само с данни за гъстотата и средния диаметър и допълнителни измервания 

на 1 или 3 дървета от насаждението. 
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Stankova, T., A. Ferezliev, 2015. Estimation of diameter, height and volume structure of Scots Pine 

plantations through software. Forest Science, 2, 69-88. 
 

The objective of this study is to examine options to estimate the tree diameter, height and stem volume 

distributions, and the total stand volume of Scots pine plantations by consecutive application of the two 

modules of the program SilveStruct based on MS Excel. 
Data from 3 once-measured sample plots in Scots pine plantations of different ages, sites and management 

background were used to examine the algorithm.  

First, all options of the height-diameter models were applied with the experimentally determined diameters 
(in size classes by 1, 2 and 4 cm) and the average stand variables and their accuracies were assessed. All 

algorithmic combinations D+В of the program SilveStruct predicted tree height and stem volume distributions 

with sufficient for practical purposes accuracy. The estimation of the stem volume structure was influenced 
more strongly by the diameter distribution model than by the height-diameter relationship, while the opposite 

held true for the tree height distribution. Simulations were carried out for random selection of 1 or 3 trees in 

each sample plot for the four options of the height-diameter models, which required calibration, and their 

measurements were used for model localization. 
All algorithmic combinations of the diameter distribution models (D1-D3) and the height-diameter 

relationships (B1-B3 with 6 variants in total) included in the two modules of the SilveStruct program, predict 

the volume of  Scots pine plantations with sufficient accuracy for practical purposes. Determination of the 
volume by volume is influenced to a greater extent than the pattern of tree distribution by diameter than by 

the heights curve. An algorithmic combination is recommended by which the construction and volume are 

reliably characterized only with density and average diameter data and additional measurements of 1 or 3 

trees of the plantation. 

 

 

Г.7.16. Ferezliev, A., 2017. Relationship between particular dendrobiometrical indicators of natural 

European beech (Fagus sylvatica L.) dendrocenoses in Central Balkan Range. Folia oecologica, 

44(2), 9-17. 

 

 In parallel studies, different regression models were tested to identify relationships between 

particular dendrobiometrical indicators on two sample plots representing forests dominated by the 

European beech in the Central Balkan Range (Bulgaria). The presence of incomplete 

multicollinearity was studied through correlation matrix for factor variables. Тo avoid multicollinear 

negative impact, step multiple regression was applied and adequate regression equations of the 

relationships under consideration were formulated. The results of statistical analysis confirmed that 

the link between the investigated indicators(stand volume and established average diameter, average 

height and length of the crowns) in the studied beech stands  is strong two-way and that the ’cloud‘ 

data show some ’sphericity‘(  they do not lie on a line in the space ) and distribution close to normal. 

By testing linear and several nonlinear regression dependencies and by mediating widely used 

statistical criterions for model selection(AIC, BIC and RMSD criteria for the selection of an 

’optimal‘ model from different model classes.), the optimal linear model of the considered link was 

chosen. The proposed equations allow determining the volume of forest stand of native beech by 

diameter, height and length of the crown or just by measuring some of them in the studied and 

similar stands. 

 

Ферезлиев, А., 2017. Връзка между някои таксационни показатели в естествени дендроценози от бук 
(Fagus sylvatica L.) в Централен Балкан. Folia oecologica, 44(2), 9-17. 

 

При паралелни проучвания бяха тествани различни регресионни модели, за да се идентифицират 
взаимовръзките между отделните дендробиометрични показатели на две пробни площи, 

представителни за горите, доминирани от европейския бук в Централна Стара планина. Наличието на 

непълна мултиколинеарност е изследвано чрез корелационна матрица за факторните променливи. За 

да се избегне мултиколинеарното отрицателно въздействие, беше приложена стъпкова множествена 
регресия и бяха формулирани адекватни регресионни уравнения на разглежданите връзки. 
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Резултатите от статистическия анализ потвърдиха, че връзката между изследваните показатели(обема 
на насаждението и установените среден диаметър, средна височина и дължина на короните) в 

проучваните букови насаждения е силна и двупосочна и „данните в облака“ показват „сферичност“( 

те не лежат на една линия в пространството) и разпределението е близко до нормалното. Чрез 

тестване на линейни и няколко нелинейни регресионни зависимости и с помощта на широко 
използвани статистически критерии за избор на модел(AIC, BIC и RMSD критерии за избор на 

оптимален модел от различни класове модели), беше избран оптималният линеен модел на 

разглежданата връзка. Предложените уравнения позволяват да се определи обемът на горските 
насаждения от естествен бук чрез измерване на диаметъра, височината и дължината на короната( или 

само на някои от тях) в изследваните и подобни на тях насаждения. 

 

 

 

Г.7.17. Kachova, V., A. Ferezliev, Y.Dodev, 2019. Growth characteristics of Robinia pseudoacacia 

L. plantations after applying of agroforestry”, Ecologia Balkanica, vol. 11, Issue 1,  63-74. 

 

Forest plantations with and without agroforestry practice are being analyzed. Biometric characteristics (mean 

height, stem volume, volume of construction timber and total volume) are better in the case of agroforestry 
with 2.11 m, 0.789 m³, 0.787 m³ and 0.878 m³ respectively. Concerning the biometric parameters of the 

crowns (length and width) the advantages are on the side of the plantations without agroforestry practice, 

which is explained by the lower planting density of the tree vegetation. In the comparative studies carried out 

on the variation curves of  distribution of the diameters the majority of trees are in the thinner part of the 
mean tree diameter in both cases (60.8% for agroforestry and 54.7% without agroforestry). The comparative 

studies carried out on the variation curves of distribution of the heights show that the curves of height have 

approximately the same form and depend in certain degree of management activities. It is observed advantage 
of the plot with agroforestry in relation with the higher values of natural degrees of height and in much wider 

interval of natural degrees of thickness.The horizontal structure is also presented through the Stand 

Visualization System (SVS) program, which visualizes the graphical distribution of the plantations according 
to a previously made model in Microsoft Excel. 

Improvement of the soil quality in the plantation where agroforestry has been practiced is ascertained. The 

content of more resistant humic acids in the humus composition is higher for sample plot with agroforestry 

(1.45% against 1.02%), while the content of the more mobile and unstable fulvic acids is lower (0.65% 
against 0.92%). The results are a reason to recommend the application of agroforestry in the early stages of 

cultivation of acacia plantations, which is ahighlighted advantage in relation with wood production in the 

future. 

 

Качова, В., А.Ферезлиев, Й.Додев, 2019. Растежни характеристики на плантации от акация (Robinia 

pseudoacacia L.) след прилагане на агролесовъдство. Ecologia Balkanica, vol. 11, Issue 1,  63-74. 

 
Разгледани са насаждения с и без агролесовъдска практика. Таксационните показатели (средна 

височина, обем на стъблата, запас на строителна дървесина и общ запас) са по-добри в случая, където 

е практикувано агролесовъдство( съответно с 2.11 m,  0.789 m³, 0.787 и 0.878). По отношение на 

средния диаметър и биометричните параметри на короните( дължина и широчина), предимствата са 
на страната на културата, която е без агролесовъдска практика, което е последствие от по-малката 

гъстота на засаждане на дървесната растителност. При извършените сравнителни проучвания върху 

вариационните криви на разпределение по диаметър и при двата случая по-голямата част от дърветата 
се намират в по-тънката част от средния диаметър на дървостоя (60.8% при приложено 

агролесовъдство и 54.7% в случая без агролесовъдска система). При осъществените сравнителни 

проучвания върху вариационните криви на разпределение по височина, кривите на височините на 

дървостоите имат приблизително една и съща форма, и зависят до известна степен от стопанската 
дейност. Наблюдава се предимство на площта с агролесовъдство по отношение на по-високи 

стойности на естествените степени на  височина и в по-широк интервал на естествените степени на 

дебелина.  Изследвана е хоризонталната структура чрез програмата Stand Visualization system (SVS), 
чрез която е визуализирано графичното разпределение на насажденията по предварително изготвен 

образец в Microsoft Excel.  
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Показано е подобряването на почвената среда за растежа на дървостоите в насаждението където се 

практикува агролесовъдство. Съдържанието на по-устойчивите хуминови киселини в състава на 
хумуса е по-високо за площа с агролесовъдство(1.45% към 1,02%), където съдържанието на  по-

мобилните и нестабилни фулвокиселини е по-ниско(0.65%  към 0,92%). Резултатите са основание да 

се препоръча прилагане на агролесовъдство в началните етапи на отглеждане  при стопанисване на 

акациеви култури. което е и очертаващо се предимство по отношение производството на дървесина в 

бъдеще. 

 

 

Г.8.18 . Ферезлиев, А., Хр. Цаков, 2012. Закономерности в растежа и прираста по височина 

на дугласкови дендроценози, създадени в Северозападния Родопски масив «Чепино» и 

влиянието на климата. Сборник с доклади от Юбилейна национална научна конференция с 

международно участие ''Традиции, посоки, предизвикателства'', том II, част I, Природни и 

аграрни науки. Медицина, Смолян, 137-145. 

 

Ходът на растежа на таксационните показатели на дърветата през отделните години се 

установява най- достоверно чрез метода ''стъблен анализ''. Растежът и прирастът на 

дугласкови дендроценози, създадени в Северозападния Родопски масив ''Чепино'' са 

проследени с опитни стъбла, представителни за пет височинни групи, определени спрямо 

доминиращата височина(Ндом.). Специфична новост на изследването на растежа по 

височина, изразен с динамиката на минимумите и максимумите на прирастите по този 

таксационен показател е свързана с проявите на климата(температури и валежи) в съответни 

години от растежа на дървета по височинни групи в изследваните опитни насаждения.  

Повечето анализирани дугласкови дървета се отличават с максимум на текущия си прираст 

по височина, настъпващ между 15 и 20-годишна възраст и по един пик на текущия си прираст 

по дебелина. 

Средният прираст по височина има най-висока стойност към 20 или 25-годишна възраст, като 

възрастта на количествена зрелост по височина настъпва по различно време в диапазона 

между 20 и 35-годишна възраст. 

Достигнатите максимални стойности на текущия прираст по височина за анализирания 

таксационен показател в I, II и III височинни групи са в различна позиция на двата индекса, 

характеризиращи климата (Iw –влажностен и It  –температурен индекс) спрямо средните 

количества и винаги при по-голямо относително количество на валежите, спрямо 

температурите през периода на вегетация.  

При обратно съотношение и Iw< It <1 е достигната максимална стойност за Zh
тек при IV 

височинна група, както и максимумите на Zh
ср– при всички височинни групи. 

Използваните пет височинни групи, обвързани с доминиращата височина и индексите на 

температурно- влажностния режим позволиха по-детайлно и достоверно да установим 

растежа на средновъзрастните дугласкови култури, растящи в тази част на Родопите. 

Получена информация за хода на прирастите по височина, допълнена с такава по отношение 

на прирастите по дебелина и обем в условията на климатичните аномалии, може да е основа 

на разработване на горски симулационен модел за избор на нов подход при стопанисване на 

дугласковите насаждения в бъдеще. 

 
Ferezliev, A., H. Tsakov, 2012. Regularities in growth and increment in height of Douglas-fir plantations 

established in Chepino massif (North-Western Rhodopes) and climate influence. Proceedings of Jubilee 

national scientific conference with international participation ‘Traditions, directions, challenges’, II, part I, 
Natural and agrarian sciences. Medicine, Smolyan, 137-145 

 

The pace of growth of dendrometric indicators of trees over the years is established with the most reliable 

method „stem analysis“. Growth and increment Douglas-fir plantations, created at Northwestern Rhodope 
Massif „Chepino“ were evaluated by experienced stems representatives of five height groups defined relation 
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to the dominant height (Hdom.). Specific new study of growth in height, expressed in the dynamics of 
minima and maxima of increases in this dendrometric indicator is related to the manifestation of climate 

(temperature and precipitation) in the respective years of the growth of trees in height groups in studied 

experimental plantations. 

Most of the analysed Douglas fir trees have their maximum in current height increment between 15 and 20 
years of age and one peak each of their current increment in diameter. 

The average height increment has highest value towards 20 or 25 years of age and the age of quantitative 

maturity according to height comes in various time within the range between 20 and 35 years of age.  
The reached maximum values of the current height increment for the analysed inventory index in I, II and III 

height groups are in different position of the two indices determining the climate (Iw–moisture and It  – 

temperature index) towards the average quantities and always at higher relative quantity of precipitations 

towards temperature in the growing period.  
In reverse correlation and Iw< It <1 the maximum value for Zh c. at height group IV is reached, as well as the 

maximums for Zhav.– at all height groups. 

The used five height groups, bound by dominating height and indices of temperature-and-moisture regime, 
allowed more detailed and reliable determination of the growth of middle-aged Douglas fir plantations 

growing in this part of the Rhodopes. 

Obtained information about the course of height increment, supplemented with information about the 
increases in diameter and volume in climate anomalies conditions, could be a basis for the development of a 

forest simulation model for selection of new approach in management of Douglas fir stands in the future. 

 

 

Г.8.19. Ферезлиев, А., Хр. Цаков, Ал. Делков, 2013. Височинна структура и динамика на 

растежa по височина на изкуствени насаждения от зелена дугласка (Pseudotsuga menziesii 

(Мirb.)Franco в Северозападните Родопи. Сборник с доклади от пета годишна международна 

научна конференция „Екологизация 2013”, НБУ,София, 2013, 11-16. 

 

 

Височинната структура на дървостоите е доста надежден показател, характеризиращ тяхното 

състояние, растеж и продуктивност. Целите на това проучване са насочени към установяване 

на височинната структура и динамиката на растежа по височина на дърветата в чистите и 

смесени дугласкови дендроценози от северозападния родопски масив Чепино. 

Броят на дугласковите дървета намалява от I-ва към II-ра височинна група и се увеличава в 

III-та, а при наличието им в V-та група те са по-малко в сравнение с тези от по-високите по 

ранг височинни класове. 

В изследваните насаждения дугласковите екземпляри преобладават в горната част на склопа. 

При участие и на светлолюбив дървесен вид той е изграден от стъбла с размери над 80% от 

доминиращата височина.  

В средноизредените опитни площи в горната част на склопа (I –III група) дугласковите 

дървета имат най-голяма средна височина в смесените със светлолюбив дървесен вид. В 

чистите насаждения това е валидно за най-изредените, а в смесените със сенкоиздръжлив 

дървесен вид – за неотгледаните опитни площи. 

Получените резултати от извършените проучвания  дават основание да се заключи, че 

методът на вертикалните профили може да се използва в чисти и смесени дугласкови 

дендроценози за установяване растежа на дърветата по височина чрез анализ в йерархични 

нива. 

Установените закономерности в строежа по височина на дугласкови дендроценози показват, 

че те притежават специфичен ход на развитие и достигат значителни размери в средна 

възраст. Това трябва да се използва за формиране на една по-добра и стабилна структура на 

дървостоите и оптимизиране на добива от тях чрез стопанисването им като интензивни 

горски култури. 
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Ferezliev A., H. Tsakov, Al.Delkov. 2013. Height structure and dynamics of the average height of 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco plantations in Northwestern Rhodopes. Proceedings of the Fifth annual  
international scientific conference ‘Ecilogization-2013,NBU, Sofia, 11-16. 

 

Height structure of tree stands is quite reliable index, characterizing their status, growth and productivity. The 

aims of this study are directed to determining of the height structure and growth dynamics of trees in pure and 
mixed Douglas fir dendrocenoses in the north-western Rhodopean massif Chepino.  

The number of Douglas fir trees decreases from I to II height group and increases in III, if present in V group 

they are less compared to these ones in higher classes. 
In the investigated stands Douglas fir specimens predominate in the upper part of the canopy. If there is 

participation of a light- demanding tree species, the stand is composed by stems with dimensions over 80% of 

the dominating height.  
In the moderate thinned out sample plots in the upper part of the canopy (I –III group) Douglas fir trees have 

biggest average height in the mixed ones with a light- demanding tree species. In pure stands this is valid for 

the most thinned out, and in stands mixed with shade-tolerant tree species – for the non-logged sample plots. 

The obtained results from the investigations give the reason for a conclusion that the method of vertical 
profiles can be applied in pure and mixed Douglas fir dendrocoenoses for determination of the height growth 

of trees through analysis on hierarchical levels. 

Determined regularities in the height growth of Douglas fir dendrocenoses show that they have specific 
course of development and reach considerable sizes in middle age. This must be used for the formation of 

better and sustainable structure of tree stands and optimizing of production from them through their 

management as intensive forest plantations. 

 

 

 

Г.8.20. Цаков, Хр., Хр. Христова, А. Ферезлиев, 2013. Строеж по височина и стабилност на 

дървостоя с едификатор мизийски бук Fagus moesiaca (Maly) Czecz., растящ на Шуменско 

плато. Сборник с доклади от пета годишна международна научна конференция 

„Екологизация 2013”, НБУ,София,2013, 70-75. 

 

Обект на изследване е средновъзрастна дендроценозa с едификатор Fagus moesiaca (Maly) 

Czecz., растящ на 502 m a.s. в Шуменско плато.  

Естествените горски насаждения тук са представени предимно от мизийски (източен) бук 

(Fagus moesiaca (Maly) Czecz.), габър (Carpinus betulus L.), зимен дъб (Quercus petraea Liebl.), 

благун (Q. frainetto Ten.), цер (Q. cerris L.) и др. 

 

Статията помества резултати от проучвания във връзка с височинната и дебелинната 

структура на естественото насаждение с едификатор (Fagus moesiaca (Maly) Czecz.), растящо 

в западната част на платото, чрез използване на метода на вертикалните профили, който 

позволи да направим по-специфичен и задълбочен анализ във връзка с целта на изследването, 

а именно установяване строежа и растежа по височина, както и механичната стабилност на 

дървостоя. 

Установи се, че само буковите дървета участват във всички височинни групи (от І-ва до V-

та). Зимендъбовите са съсредоточени в І–ІІІ група, а габъровите – от ІІ до ІV-та група.  

Горната част на склопа (І–ІІІ-та група) се изгражда предимно от букови и зимендъбови 

дървета (съответно72,7% и – 25,5%), като при съвременните климатични и почвени условия 

растежът по дебелина на зимния дъб е по-добър в І–ІІІ височинна група в сравнение с този на 

бука.;  

Средните височини и на трите дървесни вида са близки, а в І и ІІ-ра група височините 

съвпадат – 20,5 m;  

Дървостоят притежава висока степен на механична стабилност, потвърдена със стойностите 

на отношението H/D;  
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Статистическият анализ на участието на дърветата по степени на дебелина и височинната 

структура на дървостоя (независимо от смесения характер на насаждението) показа 

дендрометричните особености и биологическата съвместимост на бука и зимния дъб в този 

регион.  

 

Tsakov , H., Hr.Hristova, A.Ferezliev, 2013. Structure according height and stability of the tree stand with 

edificator Moesian beech (Fagus moesiaca (Maly) Czecz.), Growing of Shumen Plateau. Proceedings of the 
Fifth annual international scientific conference “Ecilogization-2013”, NBU, Sofia, 70-75. 

 

Object of study is middle-aged dendrocoenosis with edificator Fagus moesiaca (Maly) Czecz., growing at 

502 m a.s.l. in Shumensko plateau. 
Natural forest stands here are represented mainly by Fagus moesiaca (Maly) Czecz., Carpinus betulus L., 

Quercus petraea Liebl., Q. frainetto Ten., Q. cerris L., etc. 

The article presents results from investigations related to height and diameter structure of natural stand with 
edificator Fagus moesiaca(Maly) Czecz., growing in the western part of the plateau, using the method of 

vertical profiles, which allowed to make more profound analysis in relation to the aim of the investigation, 

namely the determination of the structure and height growth, as well as mechanical stability of the tree stand. 
It was established that only Fagus moesiaca(Maly) Czecz. trees participate in all height groups (from І to V). 

The Quercus petraea Liebl. trees are concentrated in І–ІІІ group, and Carpinus betulus L. – in ІІ to ІV group.  

The upper part of the canopy (І–ІІІ group) is composed mainly from Fagus moesiaca (Maly) Czecz. 

andQuercus petraea Liebl. trees(72,7% and 25,5%, respectively), and in today climatic and soil conditions the 
diameter growth of Quercus petraea Liebl. is better in І–ІІІ height groups compared to Fagus moesiaca(Maly) 

Czecz.;  

The average heights of all three tree species are similar and in І and ІІ group heights coincide – 20,5 m;  
The tree stand has high level of mechanical stability confirmed by the values of the correlation H/D;  

The statistical analysis of the share of trees according to diameter degrees and height structure of the stand 

(nevertheless of the mixed character of the stand) showed the dendrobiometric peculiarities and biological 
compatibility of Fagus moesiaca (Maly) Czecz. And Quercus petraea Liebl. in this region. 

 

 

 

Г.8.21. Жиянски, М., А. Ферезлиев, М. Соколовска, 2014. Характеристики на надземната 

биомаса и въглероден запас в компоненти на екосистема , формирана след залесяване с бял 

бор в района на Северозападни Родопи, Сборник научни публикации на Института за гората” 

145 години БАН”, 224-238. 

 

Изследването цели да представи количествено съхранения въглерод в надземната биомаса и в 

почвата на горска екосистема при конкретни специфики на района и историята на 

земеползване, и тества модели, описващи връзките между запаса на насаждението и други 

таксационни показатели.  

Получените резултати потвърждават съществената роля на дървесната растителност като 

резервоар на въглерода в екосистемата. Запасът на въглерод в дървесната компонента 

допринася съществено за увеличаване на общия му запас в екосистемата 28 г. след залесяване 

на бивша земеделска земя с 3-годишни фиданки от бял бор, запасът на въглерод в ОП 

изчислен на 121,3 t C ha-1, като 78% е съхранен в дървесната компонента. В кафявата горска 

почва са съхранени 16,6% от общия му запас в системата, който остава нисък, но се отчита 

тенденция на натрупване в горния органо-минерален слой.  

Установено е, че вариациите по обем на дървесината зависят до голяма степен от 

изменението на таксационните показатели и биометрични параметри, което е в пряка връзка с 

количеството натрупан въглерод. 

Запасът на биомасата по нейните компоненти не се различава от този, получен при 

извършени подобни изследвания за определяне на бонитет (II) и възраст за по-голяма 

съвкупност от бялборови насаждения, растящи при различни условия на месторастене. 
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Резултатите от статистическата обработка позволяват различни интерпретации, като преди 

всичко доказват ефективността на проведения регресионен анализ. Той показва, че връзката 

между запаса (обема) от една страна и установените среден диаметър, средна височина, 

дължина и диаметър на короните (Dср., Нср., Dk и Lk) е двупосочна и силна, т.е. вариациите 

по обем зависят в голяма степен от изменението на таксационните показатели и биометрични 

параметри. Използваните модели са адекватни и въз основа на това хипотезата се приема за 

вярна. 

Доказано е наличие на мултиколинеарност по отношение на връзките между запаса на 

насаждението и показателите средна височина и диаметър на дървесните корони. 

Потвърждава се значението на дължината на дървесните корони за определяне на запаса 

(обема) на отделните дървета, макар тя да не участва пряко в изчисляването му. 

Получени са два линейни и един нелинеен регресионни модела, в които е изследвано 

влиянието на диаметъра на гръдна височина, дължината на короните и височината върху 

запаса (обема). 

 

Zhiyanski M., A. Ferezliev, M. Sokolovska, 2014. Characterization of above ground biomass and carbon 

stock in components of ecosystem formed after afforestation with scots pine in the region of North-Western 
Rhodopes. Proceedings of scienties publications ‘145 years of BAS”, FRI-BAS, 224-238 

 

The study aimed at quantitative presentation of carbon stored in aboveground biomass and in soil of forest 
ecosystem under specifics of the region and land-use history. Models describing relations between stand 

stock and other biometrical parameters were tested. The results obtained confirmed the main role of tree 

vegetation as a carbon sink at ecosystem scale. 

The carbon stock in the wood component significantly contributes for the increasing of its total volume in the 
ecosystem 28 years after afforestation of former agricultural land with 3-year-old Scots pine saplings, the 

carbon stock in the sample plot was calculated 121,3 t C ha-1, and 78% is preserved in the tree component. 

The “ Dystric Cambisols” keeps 16,6% of its total volume in the system, which remains low, but there is a 
trend towards accumulation in the upper organic-mechanical layer. 

 It was established that the variations in volume depend on changes in inventory indices and  biometrical 

parameters, which is related directly to carbon stock. 

According to its components, the biomass stick does not differ from this one obtained from similar 
investigations for determining of stand quality (II) and age for bigger Scots pine stands growing on different 

site conditions. 

The results from the statistical processing allow various interpretations and first of all prove the efficiency of 
the carried out regression analysis. It shows that the relationship between the volume, on one side, and 

determined average diameter, average height, length and diameter of crowns (Dav.,Нav., Dk and Lk) is two-

way and strong, i.e. variations in volume depend to a great extent on variety of inventory indices and 
biometric parameters. The used models are adequate and as a result the hypothesis is accepted to be true. 

Presence of multicolinearity is proved according to the relationship between stand stock and indices average 

height and diameter of tree crowns. The meaning of the length of tree crowns is confirmed for determination 

of the stock (volume) of individual trees, although it does not directly participate in its calculation. 
Two linear and one non-linear regression models were obtained, in which the influence of the diameter at 

breast height, the length of the crowns and the height on the stock (volume) was investigated. 

 

 

Г.8.22. Ферезлиев, А, 2015. Прирастни коефициенти за дугласката (Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco) в млада и средна възраст в Западни Родопи. Научен сборник на БЛРС 

”Предизвикателства” от третата международна научно-практична конференция „Природа, 

гора, общество”,2015,  том. 3, Българска книжница, София, 105-115. 

 

Текущият прираст по обем на клупираните насаждения може де се изчисли косвено по 

различни формули или с помощта на определени прирастни коефициенти, които позволяват 

по-точно, лесно и директно да се определя текущия прираст по обем, а оттам и прирастът по 



Гл.ас.д-р Ангел Атанасов Ферезлиев                                           Приложение 12 

 

 

 
21 

обем на отделните дървета на основата на установената пропорционалност на двата прираста 

и с отчитане на възрастта на дърветата. 

 Целите н изследването са насочени към установяване на растежа и прираста по дебелина и 

обем и определяне на прирастните коефициенти на дугласкови дендроценози, създадени в 

Западни Родопи. 

Когато изчисленията са приблизителни, може да се използват средноаритметични 

коефициенти, определени по формулата на Михаjлов От така изчислените прирастни 

коефициенти става ясно, че в I клас на възраст дугласката се характеризира с много слаб 

растеж. В началото на II клас той вече е добър, а от 25 до 35-годишна възраст – много добър. 

Оттук до края на II и до средата на III клас на възраст, растежът се колебае в границите на 

„умерен” към „добър”. 

Когато е необходима по-голяма точност за изчисляване на текущия обемен прираст, могат да 

се използват изчислените регресионни коефициенти чрез прилагане на най-адекватните 

модели за съответната възраст от растежа на дугласковите млади и средновъзрастни култури. 

Определените прирастни коефициенти позволяват подробно изучаване на динамиката и 

величината на текущият прираст, което е сигурно указание за провеждане на отгледните 

мерприятия, като се насочва към изваждане на дърветата с намален и оставяне на тези с най-

ценен в количествено и качествено отношение прираст.  

Използваните методики за изчисляване на прирастните коефициенти за дугласката са нов 

принос  и дават възможност за усъвършенстване и допълване на нормативно-таксационната 

база на този дървесен вид в България. 

 

Ferezliev A., 2015. Incremental coefficients for Douglas-Sig (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in 

young and middle age in West Rhodopes. Scientific papers of BLRS "Challenges", part3, Sofia, 105-115. 

 
The current increment in volume of calipered stands can be indirectly calculated after various formulas or 

with the help of determined incremental coefficients, which allow more precisely, easily and directly to 

determine the current increment in volume, and from there – the volume increment of individual trees on the 
basis of the determined proportionality of both increments and with accounting the age of trees. 

The aims and investigation are directed to determination of the growth and increment in diameter and volume 

and to determination of incremental coefficients of Douglas fir dendrocoenoses established in the Western 

Rhodopes. 
When the calculations are approximate, average-arithmetic coefficients could be used, which are determined 

after the formula of Mihajlov. From the calculated incremental coefficients it is clear that in I class of age the 

Douglas fir has very poor growth. In the beginning of the II class of age the growth is already good and from 
25 to 35 years of age – very good. From here on, to the end of the II and to the middle of the III class of age 

the growth varies within the range “moderate” to „good”. 

When more exact precision is necessary to calculate the current volume increment, the calculated regression 
coefficients could be used through application of the most adequate models for the relevant age form the 

growth of young and middle-aged Douglas fir plantations. 

The determined incremental coefficients allow more detailed study of the dynamics and quantity of the 

current increment, which is definite indication for carrying out of thinning activities and is directed to taking 
out of trees with decreased increment and leaving of those ones with most valuable quantitative and 

qualitative increment.  

Used methods for calculation of incremental coefficients for the Douglas fir are new contribution and give 

the opportunity to improve and upgrade the normative and inventory basis of this tree species in Bulgaria. 

 

 

Г.8.23. Ферезлиев, А., Хр.Цаков. 2017. Пространствена структура и биометрични параметри 

на короните в дендроценози, разстроени от ветрова инвазия в Западните Родопи. Сборник с 

доклади Национална научна конференция"Образование и наука-за личностно и обществено 

развитие",книжка 2 "Природни науки, математика и информатика. Технически науки- 

Биология, химия и медицина", Смолян,56-71. 
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Чрез използване на компютърната програма Stand Visualization System (SVS) e илюстрирана 

пространствената хоризонтална структура на дендроценози, засегнати от ветровата инвазия 

(смерч) в Западните Родопи през 1961 г. Установени са биометричните параметри (ширина 

(Dk)/диаметър и дължина (Lk)) на дървесните корони на залесени  дървета от бял бор в 

насаждения, създадени след смерча. Изведена е връзка между параметрите на дървесните 

корони  и диаметрите на гръдна височина (D1.30) чрез прилагане на дескриптивна статистика 

и изпитване на 7 регресионни зависимости (линейна, хиперболична, експоненциална, 

логаритмична, степенна, квадратична и кубична). Доказано е, че между тях съществуват 

еднопосочни зависимости. Установено е, че независимо от различните условия на 

месторастене и подходи при възстановяване на насажденията,  връзките между параметрите 

на дървесните корони и диаметрите на гръдна височина се изразяват с една и съща по вид 

връзка. Това е хиперболичният модел, като условията на месторастене не оказват съществено 

влияние върху изведените зависимости, независимо от начина на възстановяване на 

насажденията. 

 

Ferezliev, A., Hr.Tsakov, 2017. Spatial structure and biometric parameters of tree crowns in dendrocoenoses 

disturbet by wind invasion in Western Rhodopes. Proceedings of  National Conference "Education and 

Science for Personal and Public Development", Section "Biology, Chemistry and Medicine", Smolyan, 55-70 

 
The spatial horizontal structure of dendrocoenoses affected by wind invasion in the Western Rhodopes in 

1961 has been illustrated by using the computer program Stand Visualization System ( SVS). Biometric 

parameters (width and length) of the crowns of pine trees (Pinus sylvestris) in the plantations created after the 
wind invasion were established. 

For establishing the connection between them and diameters at breast height (DBH) seven regressions (linear, 

quadratic, cubic, speed, hyperbolic, exponential and logarithmic) were tested. 
The results of the statistical analysis showed that the link between biometric parameters and DBH are 

unidirect. 

It was found that regardless different planting conditions and approaches for regeneration, the relationship 

between tree crown parameters and DBH is expressed by the same type of connection. This is a hyperbolic 
model and site conditions do not significantly affect the derived relationships, regardless how the recovery of 

plantations was done. 

 

 

Г.8.24. Ферезлиев А., 2017. Системи за  пълнодървестността на дугласката в 

средновъзрастни култури, създадени в Северозападните Родопи. Сборник с доклади 

Национална научна конференция "Образование и наука -за личностно и обществено 

развитие", книжка 2" Природни науки, математика и информатика. Технически науки- 

Биология, химия и медицина", Смолян, 72-82. 

 

В изследването е проучен строежът по пълнодървестност и са съставени таблици за 

пълнодървестността на чисти и смесени средновъзрастни дугласкови култури в 

Северозападни Родопи(Система за пълнодървестността на дугласката на средновъзрастни 

дугласкови стъбла при среден клас на пълнодървестност и система за пълнодървестността на 

средновъзрастни дугласкови стъбла без кора по видове насаждения и среден клас на 

пълнодървестност). Формулирани са корелационни зависимости за директно пресмятане на 

обема с и без кора, само чрез използване на кръговата площ на гръдна височина и височината 

на дугласковите дървета. Зависимостта между височината на дърветата и тяхната видова 

височина е представена чрез използване на линейната зависимост между тези два параметъра 

и е изчислена въз основа на голям брой числени стойности на видовите височини, което е 

гаранция за максимална точност. 
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Тези съставени формули опростяват усилията за определянето на дървесния запас при 

таксация на дугласковите насаждения от този възрастов клас. Извършеното изследване 

допълва нормативно-справочната база за този дървесен вид. 

 

 

Ferezliev, A., 2017. Systems for the douglas fir swelling in middle- age plantations in North-Western 

Rhodopes. National Scientific Proceedings of National Conference "Education and Science for Personal and 
Public Development", Section "Biology, Chemistry and Medicine", Smolyan , 72-82. 

 

The  study is on the structure according to swelling and creating of tables for the swelling of pure and mixed 

middle-age Douglas fir plantations in North – Western Rhodopes (System for the swelling of Douglas fir of 
middle - age Douglas fir stems of middle class of swelling and system for the swelling of middle - age 

Douglas fir stems without bark according to types of stands and middle class of swelling). Correlation 

subordinations for direct calculation of the volume with and without bark were formulated, using only the 
basal area at breast height and the height of Douglas fir trees. The subordination between height and form 

height of trees is presented through using of linear subordination between these two parameters and is 

calculated on the basis of  high number of numeral values of form heights, which is a guarantee for maximal 
precision. 

These formulas simplify the efforts or determination of the growing stock during the inventory of Douglas fir 

stands of this age class. The carried out investigation supplements the normative and manual base for this tree 

species. 

 

 

Г.8.25. Ферезлиев А., Хр.Цаков, 2017. Особености в строежа по височина и обем на 

дендроценози, разстроени от смерч в Западните Родопи. Сборник с доклади Национална 

научна конференция "Образование и наука -за личностно и обществено развитие", книжка 2 " 

Природни науки, математика и информатика. Технически науки -Биология, химия и 

медицина", Смолян, 83-97. 

 

Изследван е строежът по височина и обем в заложени опитни участъци в насаждения, 

създадени чрез различен подход на мястото на пострадали такива след смерч, настъпил в 

района на ДГС Селище- Западните Родопи в средата на XX век. Проучени са особеностите в 

строежа по височина и обем, чрез разпределението на дърветата по височина, кривите на 

височините и установени закономерности в строежа по обемообразуващите фактори. 

Избраните два различни подхода при последващото възстановяване (залесяване) на 

изследваните насаждения, не е оказало съществено влияние върху строежа по височина, що 

се отнася до разпределението на дърветата по височина и формата на вариационните криви 

на височините. При всички изследвани случаи, най - голям брой са около и при средната 

височина, а формата на кривите е еднаква и разположена в един и същи, сравнително свит 

интервал по естествени степени на височина, независимо от дървесния вид. Потвърждава се 

извода от предишни проучвания, че изравнените криви на височините на дървостоите имат 

приблизително една и съща форма и техният ход не зависи от дървесния вид и условията на 

месторастене. В случая формата на кривите се доближава до кривата на Тюрин, като при това 

не зависи от стопанската дейност на човека, касаеща начина на възстановяване на 

дървостоите. 

Установените особености в строежа по посочените таксационни показатели могат да се 

използват за по-правилното и целесъобразно стопанисване в насажденията, създадени след 

едромащабно природно нарушение, причинено от ураганен вятър. 

 

Ferezliev, A., Hr.Tsakov, 2017. Peculiarities in structure according to height and volume  in dendrocoenoses 
damaged by hurricane in Western Rhodopes. Proceedings of  National Conference "Education and Science 

for Personal and Public Development", Section "Biology, Chemistry and Medicine", Smolyan, 83-97. 
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The structure according to height and volume of plantations, which were damaged by 

hurricane winds in Western Rhodopes in 1961, were investigated. The structure according to height is 
analysed by the distribution of the stems by natural degrees of height and curves heights.The structure 

according to volume is analysed by the established regularities in the structure of the volume-forming factors. 

The selected two different approaches in following restoration (afforestation) of investigated stands has not 

significantly influenced on the structure according to height, as far as the share of trees according to height 
and the form of variation curves of heights are concerned. In all studied cases the highest number id around 

and at the average height and the shape of curves is equal and situated in same interval, relatively shrink, 

according to natural degrees of height, nevertheless the tree species. The conclusion from previous 
investigations was confirmed that the equalised curves of heights have more or less same shape and their 

course does not depend on the tree species and site conditions. In this case the shape of curves comes close to 

the mean unified curve of the heights of the Tyurin and does not depend on the economic activity of humans, 
concerning the way of management of tree stands. 

The established regularities in the structure according to the above - mentioned inventories indicators can be 

used for the more proper and appropriate management of the plantations established after large - scale natural 

disaster caused by hurricane. 

 

 

Г.8.26. Цаков, Хр., А. Ферезлиев, Ал. Делков, Хр. Христова, 2018. Строеж и растеж на 

култури от бяла мура( Pinus peuce Griseb.) на Витоша. Сборник доклади от Международна 

научна конференция “90 години Институт за гората- за обществото и природата.”, 24-

26.10.2018, София, 83-90. 

 

Строежът на даден дървостой отразява порядъка, в който са разположени растящите в него 

дървета. Засега дебелинната структура се характеризира чрез средния диаметър, 

сортиментната си структура или средната височина. Средните величини обаче не винаги 

реално отразяват действителността. Едни и същи данни могат да се получат от твърде 

различни по своята структура и развитие насаждения. 

Известно е, че средният диаметър показва дебелинната структура на дървостоя и групирането 

на дърветата, но по-точна представа за растежните възможности на дървостоите можем да 

получим чрез съпробиране на някои горско-таксационни и математически методи. 

Работната хипотеза на проучването е насочена към установяване строежа по дебелина при 

използване на вариационни криви на разпределение на дърветата по степени на дебелина и 

растежната адаптация на изкуствено създадени насаждения от бяла мура на Витоша 

Всички вариационни криви на проучените белмурови изкуствени насаждения са в пакет, имат 

един тренд на развитие и ход в общи линии под вариационната крива на Тюрин. Стойностите 

на -квадрат са в интервала от 3.0  до 11.3  при ниво на значимост P = 5.0%. Табличните 

стойности са няколко пъти по-големи (от 22.4 до 23.7), което доказа незначителни различия 

между изследваните редове и вариационните криви могат да се сравняват успешно. 

При изследваните култури от бяла мура на Витоша по отношение строежа по дебелина би 

трябвало да се използува установеният от нас процент 51.3% или закръглената му стойност 

50% от тънките дървета, а не препоръчаният от Weisse 57.8%. 

Развитието и растежът на културите са добър пример за адаптиране на бялата мура в района 

на х. Алеко на Витоша, поради което може да се използва като съпътстващ вид в засегнатите 

ветровални райони.  

 

 

 

Tsakov Hr., A.Ferezliev, A.Delkov, Hr.Hristova, 2018. Structure and growth of Macedonian pine (Pinus 

peuce Griseb.) plantations in Vitosha Mt  Proceeding papers of ’International Scientific Conference’’ 90 

Years Forest Research Institute- for the Society and Nature’’, 24-26.10.2018, Sofia, Bulgaria,83-90. 
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The structure of a determined tree stand reflects the order, in which trees growing there are situated. For the 

time being, the diameter structure is characterised by the mean diameter, its assortment structure or average 
height. Average values, however, not always really reflect the reality. One and the same data can be obtained 

from stands very different in their structure and development. 

It is known that the mean diameter shows the thickness structure of the tree stand and the grouping of trees 

but better idea about the growing capacity of tree stands could be obtained through co-selection of some 
forest-inventory and mathematical methods. 

The work hypothesis of the investigation is directed to determination of the structure in diameter using 

variation curves of distribution of trees according to diameter degrees and growth adaptation of Macedonian 
pine plantations in Vitosha mountain. 

All variation curves of the investigated Macedonian pine plantations are in a package, have one trend of 

development and course in mutual lines under the variation curve of Tyurin. The 2 values are within the 
interval from 3.0 to11.3 at a level of significance P = 5.0%. Table values are several times higher (from 22.4 

to 23.7), which proved insignificant differences between investigated rows, and variation curves can be 

successfully compared. 

For the investigated Macedonian pine plantations in Vitosha Mt., according to the structure in diameter, the 
established percentage 51.3% should be used or its round value 50% of the thin trees, and not the 

recommended by Weisse 57.8%. 

The development and growth of the plantations are a good example for the adaptation of Macedonian pine in 
the region of Aleko hut in Vitosha Mt., that’s why it should be used as supporting species in the regions 

damaged by wind throws. 

 

Г.8.27. Ферезлиев, А. 2012. Oсобености в растежа и прираста по дебелина на дугласкови 

дендроценози в Северозападни Родопи, Наука за гората, №1/2, 57-70. 

 

Целите на това проучване са насочени към установяване на растежа и прираста по дебелина 

на дугласкови дендроценози, създадени в Северозападния Родопски масив ''Чепино'' чрез 

опитни стъбла, представителни за пет височинни групи, определени спрямо доминиращата 

височина (Ндом.). 

Ходът на растежа на таксационните показатели на дърветата през отделните години се 

установява най-точно чрез метода „стъблен анализ”. 

Проследен е растежът по дебелина на дърветата във височинните групи, изразен с 

настъпващите промени в хода на растежните криви и динамиката на минимумите и 

максимумите на текущия и средния прираст по този таксационен показател. За по-голяма 

част от изследваните дървета максимумите на текущия и средния прирасти по дебелина е 

достигнат на по-ранен етап или едновременно с този по височина, като. възрастта на 

количествена зрелост настъпва в интервала 10-30 години. 

Специфична новост на изследването на растежа по дебелина е свързана с проявите на 

климата (температури и валежи) в съответни години от растежа на дървета по височинни 

групи в изследваните опитни насаждения. Достигнатите максимални стойности на текущия 

прираст за анализирания таксационен показател в горната част на склопа са в различна 

позиция на двата индекса, характеризиращи климата (влажностен и температурен) спрямо 

средните количества и винаги при по-голямо относително количество на валежите, спрямо 

температурите през периода на вегетация. Пиковите стойности за средния прираст по 

дебелина са отново при по-голям влажностен индекс за височинните групи от горната част на 

склопа и са в различни пропорции спрямо средните температури и валежите през активния 

период.  

 Установената височинна структура и индексите на температурно-влажностния режим, 

позволиха по-детайлно и достоверно да установим растежа на средновъзрастните дугласкови 

култури и имат теоретично и практическо значение за по-ефективното стопанисване на 

дугласкови насаждения растящи в тази част на Родопите.  
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Ferezliev, A. 2012. Peculiarities in growth and increment in width of Douglas-fir dendrocoenoses in North-

Western Rhodopes. Nauka za gorata, 1-2, 57-70. 
 

The objectives of this study intended to identify growth and increment in diameter for Douglas fir 

(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) stands, created in North-western Rhodopes Massif Chepino by 

observed stem representatives of 5 height groups defined relation to the dominant height 
(Hdom.). The growth of dendrometric indicators of trees over the years was established by the most reliable 

method – stem analysis. Growth in diameter of the trees in the height groups was investigated, expressed in 

changes occurring during the growth curves and the dynamics of minima and maxima of current and average 
growth in this indicator taxonomy. For the majority of the experienced trees peak current and average growth 

in diameter was reached at an earlier step or simultaneously in height and age of the quantitative maturity 

occurs in the range 10-30 years. 
Specific new study of growth in DBH, expressed in the dynamics of minima and maxima of increases in this 

dendrometric indicator is related to the manifestation of climate (temperature and precipitation) in the 

respective years of the growth of trees in height groups in studied experimental plantations. Reached 

maximum values of the current rate for the analyzed taxonomy indicator in the upper canopy are in a 
different position of the two indices, characterizing the climate (moisture and temperature) compared to 

the average quantities and always at a relatively large amount of rainfall to the temperature during the 

growing season . Peak values for average growth in diameter were again at higher moisture index altitude 
groups top of the canopy and in different proportions compared to average temperatures and rainfall during 

the active period. 

Established height structure and indices of temperature and humidity regime allowed a more detailed and 

accurate to determine the growth of middle – for Douglas fir plantation and have theoretical and practical 

importance for the effective management of for Douglas fir stands growing in this part of the Rhodopes.  

 

Г.8.28. Lozanova, L., М. Zhiyanski, Е.Vanguelova, Sv. Doncheva, А. Ferezliev, 2018. Root 

biomass and root distribution in two different forest ecosystems in Bulgaria. Proceeding papers of 

’International Scientific Conference’’ 90 Years Forest Research Institute- for the Society and 

Nature’’, 24-26.10.2018, Sofia, Bulgaria,198-207. 

 

Root systems(fine and coarse roots) are major contributors to the total biomass pools of 

forest ecosystems and take up water and nutrients from the soil, they store C compounds, and they 

provide physical stabilization (Brunner and Godbold, 2007). Fine roots (<2 mm of diameter) 

represent a relatively small part of the total plant biomass,  but they are the most dynamic 

component of the root system whit  annual net primary production  approximately 30%  in forest 

ecosystems and can contribute up to two-fold higher organic carbon to the soil than leaf litter. 

(Assefa et al. 2017). Biomass studies are fundamental to understanding the dynamics of ecosystems. 

The aim of this investigation is to give a data on fine and coarse root, compare the root 

stock, fine production and turnover in natural European Beech stand and non-native Douglas fir 

plantation in Bulgaria. Belowground coarse biomass was estimated up to 50 cm depth, five depths in 

the soil column: litter, 0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm, 30–50 cm during 2015. Root biomass is 

presented on a sample of 4 model trees . Comparison of the results showed that the biomass of 

coarse roots at Pseudotsuga menziezii  significantly exceeds the same at Fagus sylvatica L. It was 

estimated that the total belowground biomass in the ecosystem formed by Pseudotsuga menziezii 

Mirb. Franco was 177.12-245.78 t ha–1 while this content in the ecosystem formed by Fagus 

sylvatica L. was 91.00-125.91 t ha–1. Fine root dynamics were investigated using sequential coring. 

Sequential soil cores were used to obtain fine root data monthly from May to October in 2015 and 

April in 2016.  
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Кореновите системи (фини и груби корени) основно допринасят за общата биомаса в горските 
екосистеми и извличат водата и хранителните вещества от почвата, натрупват въглеродни съединения 

и осигуряват физическа стабилност на дърветата (Brunner and Godbold, 2007). Фините корени 

(диаметър <2 mm), представляват относително малка част от общата биомаса на растението, но са най 

-динамичният компонент на кореновата система с годишна нетна  основна продукция на 
приблизително 30%  в горските екосистеми и може да допринесат до двойно повече органичен 

въглерод в почвата, отколкото листният опад (Assefa et al. 2017). Проучванията на биомасата са 

фундаментални относно разбирането на динамиката на екосистемите. 
Целта на изследването е да се получат данни относно фините и грубите корени,  да се сравни 

кореновият запас, продукцията и оборота на фините корени на естествено буково насаждение и на 

дугласкова култура в България. Подземната биомаса беше изчислена на дълбочина до 50 cm, чрез пет 

дълбочинни интервала в почвения профил: опад,  0–10 cm, 10–20 cm, 20–30 cm, 30–50 cm през 2015 г. 
Кореновата биомаса е представена за едно моделно дърво за всяка от заложените четири опитни 

площи. Сравняването на резултатите показа, че биомасата на грубите корени на дугласката 

значително превъзхожда тази на обикновения бук (Fagus sylvatica L.). Беше изчислено, че общата 
подземна биомаса в екосистемата на Pseudotsuga menziezii Mirb. Franco е 177.12 -245.78 t ha–1, докато 

това съдържание в екосистемата, формирана от  Fagus sylvatica L., е 91.00-125.91 t ha–1. Динамиката на 

фините корени беше изследвана с помощта на т.н. метод на кореновите ядки. Методът е използван  за 
получаването на данни за фините корени ежемесечно от май до октомври през 2015 г. и през април 

2016 г. 
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Bulgaria began preparing FMPs by 1901. Since 1955, all forests have been covered by FMPs and 

their underlying stand-wise inventories. FMPs focus mainly on timber resources and do not provide 

sufficient information for multifunctional forest management planning and evaluation. Other 

disadvantages of the FMP system are that the information is only renewed every 10 years; that some 

forest enterprises are late in updating their FMPs; and that there are differences in reporting among 

owners. An NFI based on a statistical design is believed to solve these problems. Policy processes 

and documents also stress the need to begin developing a Bulgarian NFI, but so far it has not been 

implemented. Inventory research institutes and units, as well as specialized design organizations, 

should be involved in this effort. Experiments conducted in the 1970s show the feasibility of a 

statistical approach. From 1965 until now, seven projections for the development of forestry and 

forest resources were elaborated. Earlier projections were directly based on the FMPs 

using different methods. In the last projection the EFISCEN model was applied. It showed that the 

positive development of Bulgarian forests as reported in the period 2000–2010 can continue into the 

future. It also showed that there is considerable potential to increase the harvest level, mainly in 

thinning operations and in coppice stands. A continuous harvest of 11–12 million m3 per year until 

2050 should be possible, which is greater than previous estimates. However, to reach this level, the 

development of regional programs for evaluation, rational utilization, and use of forest resources is a 

necessary step to improve the efficiency of forest policy in the country. 
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България започва изготвянето на лесоустройствени проекти към 1901 г. От 1955 г. насам 
всички гори имат лесоустройствен проект и съответните таксационни описания, съобразени с  

 




