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ХАБИЛИТАЦИОННА РАЗШИРЕНА СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Сравнителни проучвания на строежа по диаметър, височина и обем, специфики в растежа 

по обем и връзка между средната и доминиращата височина на средновъзрастни 

дугласкови култури в Северозападните Родопи. 

Повишаването на продуктивността на горските насаждения и задоволяване на растящите нужди 

от дървесина може да се осъществи чрез интродукция на бързорастящи дървесни видове и 

провеждане на целенасочени лесовъдски мероприятия. Създаването на такива култури, 

представлява една от основните задачи на съвременното горско стопанство (Илиев, 1980). В 

редица европейски страни, за създаване на специални култури, например за интензивно 

производство на дървесина, се отделя голямо внимание на редица бързорастящи и 

високопродуктивни иглолистни дървесни видове, като на първо място са зелената дугласка 

(Miklos , 1980; Parde, 1985; Rabstajnek, 1985; Bouchon, 1984; Reutz, 2003; Abrarova et al., 2010), 

лиственицата, кедрите, веймутовият, хималайският, морският и лъчистият борове. 

Между изброените видове, важен за България за ускорено производство на дървесина е 

дугласката (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) (Захариев, 1980; Ташков и др., 1980; Петкова, 

1989; Петкова, 1999). 

След 1963 година в много и различни райони на България са извършени залесявания с дугласка, 

главно с произходи от щата Вашингтон (Захариев, 1980). В последствие обаче, част от тези 

насаждения не са отглеждани целенасочено или изобщо не са били подложени на лесовъдски 

мероприятия и така не се е осъществил първоначалният замисъл при създаването им, какъвто и 

да е бил той (създаване на промишлени горски култури, противоерозионни залесявания, 

залесявания на по-влажни месторастения и т.н.). Достигайки трети клас на възраст 

(средновъзрастни), при тях се наблюдават различия в строежа по таксационните им показатели, 

в следствие на причини от абиотичен, биотичени и антропогенен характер и е налице 

необходимост от целенасочени указания за тяхното бъдещо стопанисване във връзка с 

установена растежна специфика (Ферезлиев, 2012). 

Качествата на дървесния вид Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, както и морфологичните, 

екологични и биологични особености на вариететите й, обуславят отдавнашен интерес и 

продължаващи и днес изследвания по отношение на растеж, строеж, структура, стопанисване и 

ползване както в нейната родина, така и страните, където видът е бил интродуциран. 

Голяма част от културите от и с участието на дугласка в България не са преминали един 

ротационен цикъл (повечето от най-възрастните са средновъзрастни), като наличната 

информация не е достатъчна за точното предвиждане на дървесните запаси при интензивно или 
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екстензивно стопанисване. Различията в почвоподготовката, първоначалната гъстота, 

отгледните мероприятия и състоянието на културите, дори върху сравними месторастения, 

затрудняват прогнозирането на прираста и растежа им (Попов и др., 2005). 

Културите с участието на дугласка са антропогенни екосистеми, и науката и практиката следва 

своевременно да реагират с целенасочени лесовъдски мероприятия за всеки етап от техния 

растеж. Горскостопанската практика в България все още се нуждае от научна основа за 

разработване на указания във връзка с отглеждане на дугласковите насаждения с определен 

състав и във връзка с установена растежна специфика при различни условия на месторастене. 

Важно значение за продуктивността на дугласковите дървостои има техния строеж по 

дебелина,височина и обем. Проучвания в тази посока в световната научна литература са 

многобройни и отдавна известни, като първото по- пълно обобщение на натрупания материал 

прави Тюрин през 1931 г. (Кръстанов, 1968). 

В България, изменението на таксационните показатели, характеризиращи растежа на 

дугласката в първите класове на възраст, са проучвани в района на Западните Родопи от 

Табаков (1981). Попов и др. (2005) анализират получените резултати от интродукцията и 

изменението на някои таксационни показатели на култури от дугласка в района на Горна Арда, 

достигнали втори клас на възраст. Петкова (1987, 2014, 2015), задълбочено изследва културите 

от дугласка на различна възраст, създадени в районите на Стара планина, Северозападна 

България и Рила (УОГС - Юндола). 

Изследвания, касаещи растежа и прираста по обем на дугласковите култури, създадени в 

различни краища на територията на България също са ограничени (Сираков, 1952; Петров, 

Прокопиев, 1962; Златанов и др.1981; Кънев, 1982; Петкова 1987,1989; Попов,1991,2006). 

Такива в Западни Родопи (без осъществени стъблени анализи) са извършени от Попов и 

др.(2005), Popov et all. (2006). 

Стремежът за целенасочено стопанисване на насажденията с участие на този дървесен вид 

изисква създаването на модели за нейния растеж, строеж и производителност за възрастовите 

периоди, през които преминават културите, което налага разнопосочни проучвания в рамките 

на всеки клас на възраст. В тази връзка е и проучването на връзката между средната и 

доминиращата височина с цел използването на последната при бонитирането на дървостоите 

като по - меродавен бонитировъчен признак в сравнение със средната височина (Assman, 

1961;.Erteld, Hengst, 1966;Beck, 1971; Духовников, 1979; Gadow, Hui, 1999; Fontes et al., 2003; 

Михов и др., 2010; Scolforo et al., 2013). Връзката между средната и доминиращата височина е 

проучвана от много автори. Едни от най- известните са проучванията в тази посока на Bernettiet 

al., 1969, M.L.W.F.(1980), Inoue(1999). В България тази връзка е проучвана за естествени 

белборови насаждения (Духовников, 1972; Шиков, 1974), за ела,черен бор и смърч (Шиков, 

1973, 1974), за естествени букови насаждения (Петрин, 1987), за бялборови и черборови 

култури (Станкова 2003, Станкова и др., 2006), тополови култури (Кръстанов и др., 1987), 
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култури от червен дъб (Кръстанов, Христов, 1999). В повечето от посочените проучвания, 

връзката между средната и доминиращата височина е изразена чрез линейна зависимост, но в 

някои е представена с полином от различна степен- Шиков (1973) за елата, Шиков (1974) и 

M.L.W.F.(1980) за смърча, с парабола (Станкова, 2003). 

Предложените проучвания в дугласковите култури в Северозападните Родопи продължават и 

допълват досегашните такива- в млади култури (Табаков, 1976, 1981) и в средновъзрастни 

чисти и смесени насаждения (Ферезлиев, 2008; 2009; 2012; 2012-2; 2015; 2017; Ferezliev, 

Tsakov, 2007; Ферезлиев, Цаков, 2010; 2011; 2012; Ферезлиев, Цаков, Делков, 2013), чрез 

сравнения на вариационните криви на разпределение по диаметър, височина и обем във връзка 

със закономерностите в строежа по тези таксационни показатели, установяване на прирастите 

по обем - текущ( Zтек) и среден( Zср ) и особеностите в растежа и прирастната крива върху 

опитни стъбла-средни по височинни групи, като изследваният ход на растежа по обем (изразен 

чрез проявените максимални и минимални стойности на прирастите) е сравнен с климатичните 

прояви (температури и валежи), коренспондиращо със спецификите в растежа на дървета по 

височинните групи, както и изпитване на най - вероятните модели за връзката между средната 

и доминиращата височина в стремеж да бъде избран оптималнят модел за определяне на 

доминиращата чрез средната височина на средновъзрастни дугласкови култури, създадени на 

различна надморска височина и стопанисвани по различен начин. 

 

Хоризонтална структура, особености в строежа по диаметър и връзка между ширината 

на короните и диаметрите на стъблата на дървостои от мизийски бук (Fagus moesiaca 

(Maly) Czecz.) в Шуменското плато. 

Растителните дендроценози са естествени, исторически изградени, самовъзобновяващи се 

структури, със специфична хомогенност, морфолого-биологични и еколого-физиологични 

особености, променящи се във времето и пространството. Шуменската платовидна област се 

намира в югоизточните покрайнини на мизийската равнина и е част от Сарматско-Понтийската 

архаична повърхнина. Тя е остатък от денудирана плоска синклинална структура, изградена от 

горнокредни мергели, пясъчници и сенонски варовици (Головня, Велчев, 1974). Платото има 

формата на неправилен четириъгълник, разтегнат на югозапад-североизток и обхваща площ от 

73 кв. км (Захариев, Радославова, 2010). 

Естествените горски насаждения са представени предимно от обикновен бук (Fagus sylvatica 

L.), представени от термофилния екотип, известен у нас като мизийски бук (Fagus moesiaca 

(Maly) Czecz.) (Denk et al., 2002; Цаков и др., 2013), който някои автори разглеждат като 

междинен ксерофилен вид (Aндреев, 1992; Бондев, 1966; Bachvarova et al., 2015), габър 

(Carpinus betulus L.), зимен дъб (Quercus petraea Liebl.), благун (Q. frainetto Ten.), цер (Q. cerris 

L.) и др. (Цаков и др., 2013), съществуващи съвместно във времето и пространството в 

климатичния район на Шуменското плоскогорие при надморска височина 502 m (Цаков, 2014). 
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В пределите на Природен парк „Шуменско плато“ се намира и резерват „Букака“, който е 

горски масив с площ от 63,04 ha, обявен за опазване на съществуваща коренна стара гора от 

мизийски бук (Феликсов, Белчева, 2016). 

Връзката между ширините на дървесните корони и диаметрите на гръдна височина е била обект 

на проучвания за други дървесни видове. Кръстанов (1976) установява, че ширината на 

короната при черната и бяла мура и при смърча е в праволинейна или квадратна параболична 

зависимост от дебелината на дърветата. Цаков (1996), Alexandrov (2001), Цаков, Христова 

(2002) и Ферезлиев (2008, 2012) са използвали линейни зависимости за характеризиране на тази 

зависимост, съответно за естествени бялмурови насаждения в Северен Пирин, за акациеви 

култури, създадени при рекултивация на деградирани терени и за средновъзрастни дугласкови 

култури, растящи в Северозападните Родопи. Автори в чужбина предлагат различни модели 

при изследване на разглежданата връзка за различни дървесни видове и региони. Едни от тях 

използват линейна зависимост на връзкata (Lockhart et al. (2005),Gering, 1995 и др.). Други – 

Shrivastaeva, Singh (2003) достигат до линейна и квадратична зависимости. Трети (Paula et al., 

2001), предлагат логаритмична, а някои (Аvsar, 2004) – степенна функции. 

Проучена е връзката между ширината на короната (Dk) и диаметъра на стъблото (D1.30) и 

избор най адекватните (статистически значими) регресионни модели, които я характеризират. 

Aнализирана e хоризонталната структурата и са установени особеностите в строежа по 

дебелина на дървостои с преобладаване на мизийски бук чрез вариационни криви в 

насаждения, стопанисвани по различни лесовъдски способи, растящи в Шуменското 

плоскогорие. 

 

Европейският опит в средностъбленото стопанство и възможности за приложението му в 

България.  

Издънковите дъбови гори в България са над 1 млн. ha, което е повече от една четвърт от 

залесената площ на страната. По-голямата част от тях са в стопанския клас за превръщане в 

семенни. Две трети вече са надхвърлили турнусната си възраст, но към момента не са 

постигнати съществени резултати по тяхното превръщане. 

Нужно е да се даде отговор на въпроса как да се стопанисват издънковите ни дъбови гори от 

тук нататък.предвид неблагоприятната им възрастова структура, влошените растежни 

показатели и отрицателното влияние на климатичните промени. 

Няма алтернатива мнението, че е необходимо прилагането на разнообразни лесовъдски системи 

за тяхното бъдещо управление. Разбира се, не е възможно повсеместното превръщане на 

всички издънкови дъбови гори в семенни, имайки предвид огромната им площ, изключително 

разнообразните растежни условия и досегашните незадоволителните резултати в тази посока, 

още повече, че дъбовите ни гори по начало са със смесен произход. Ситуацията се усложнява и 

от факта, че са разположени основно в долната горскорастителна зона, в непосредствена 
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близост до населените места. Тук в най-силна степен изпитват (сега, а и за в бъдеще ще е така) 

отрицателното влияние на климатичните промени и антропогенния натиск. Освен всичко това, 

естествени спътници на дъбовете са широк набор от дървесни и храстови видове, с които 

формират сложни по състав, структура и сукцесионно развитие горски съобщества. И не на 

последно място, те са основният източник на дърва за огрев, като осигуряват отоплението на 

половин милион домакинства в страната (Костов и др., 2017). 

За да може в тази сложна реалност успешно да се набележат най- подходящите възможности за 

стопанисване на издънковите ни дъбови гори, освен от натрупания богат национален опит 

(положителен и отрицателен), е много важно да се почерпят знания, умения и опит от други 

европейски страни. 

 

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

биомаса в европейските страни. 

Горите предоставят множество ползи и играят основна роля в процесите на провеждане на 

политики и вземане на решения в редица междусекторни области от горската промишленост до 

енергетиката. Горският сектор може значително да допринесе за смекчаване на климата чрез 

натрупване на въглерод в горите и в изделията от дървесина, както и чрез използване на 

дървесината за замяна на материали и енергия от невъзобновяеми източници или материали, 

които изискват изкопаема енергия за тяхното разработване. 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. За периода 1990–2010 г. горските площи в 

Европа са увеличени и дърводобивът е намалял. Тези фактори, комбинирани с други фактори 

като появата на благоприятни условия за отглеждане, подобрени практики на управление, 

местни трудности при дърводобива и увеличаване на защитените горски територии, могат да 

обяснят увеличаването на растежния запас (Forest Europe, UNECE, FAO 2011). Очаква се (до 

2020 г.), 20% от произведената в ЕС енергия да е от възобновяеми енергийни източници, а в 

съответствие с новата стратегия на Европейския съюз за горите (COM2013) се очаква те да се 

увеличат с 30% в сравнение с 2010 година. Следователно въпросът за това, колко дървесна 

биомаса е на разположение в европейските гори на устойчива основа, привлича значителен 

интерес. С увеличаването на търсенето на дървесна биомаса е от съществено значение 

традиционните индустрии, основаващи се на горите, биоенергийния сектор и създателите на 

политики в тази посока да имат достъп до точна и хармонизирана информация за наличността 

на бъдещата използваема дървесна биомаса на европейско ниво. 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 
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прираста. Методите, използвани понастоящем за определяне на наличността на дървесина, са 

описани за 21 европейски държави. 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 международни доклади, които позволиха описание на 

горите в тези страни за същата базова година. Съществува голяма гама от системи за 

прогнозиране на наличността на дървесина, базирани на националните горски инвентаризации, 

които постоянно се усъвършенстват. 

 

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

планински екосистеми в Западните Родопи  

Планинските екосистеми са важни, предвид техните отличителни екологични особености и 

екосистемни ползи, които предоставят, като регулиране атмосферния състав и осигуряване 

смекчаване на климатичните промени чрез натрупване на въглерод (C) (MAES 2014, Ward et 

al.2014). Влошаване на околната среда, включително почвената загуба на въглерод, поради 

неподходящо използване на земята, е световен проблем, който насърчава проучване на 

устойчиви производствени системи (Zink & Farshad, 1995, Hebel, 1998, Vagen et al., 2006, 

Khormali & Nabiollahi, 2009). 

Промените в земеползването и залесителните мероприятия за добре известни като възможни 

мерки за смекчаване на климатичните промени чрез намаляване на въглеродните емисии и имат 

голям ефект по отношение на посоката и степента на промени във физическите и химичните 

свойства на почвата (Hulugalle et al., 1997). Промяната в използването на земята очевидно се 

отразява на циклите на въглерода (С) (Houghton, 1999, Zhang, 2010) и азота (N) ( Potter et al., 

1996), а също така и на запасеността на почвата с калий и фосфор. Азотът е ключов фактор, 

който влияе върху първичното производство на екосистемите (Mooney et al., 1987 г.), а от друга 

страна може да се контролира чрез практики за използване и управление на земята (Yang et al., 

2004, Wiesmeier et al., 2013). 

Oценен е ефекта от залесяване върху физичните и химичните свойства на почвата и почвените 

въглеродни запаси в четири планински екосистеми и натрупването на въглерод в цялата 

екосистема. Заложени са четири опитни  площи в Западните Родопи, характеризиращи се с 

типични промени в земеползването, свързани с гората: култура от зелена дугласка [Pseudotsuga 

menziesii(Mirb.) Franco], създадена на бивша обработваема земя; в смесена култура от черен бор 

(Pinus nigra Arn.) и бял бор (Pinus sylvestris L.), създадена на бивша обработваема земя, върху 

обработваема земя и на изоставена земя с неконтролирано екстензивно пасище, използвано 

през годините като обработваема земя. 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 
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планински район, но показа противоречиви резултати в залесената изоставена обработваема 

земя. 

Особености в строежа по диаметър на дървостои, разстроени от ураганен вятър в Западни 

Родопи. 

Признаването, че екосистемите са динамични и че смущенията играят ключова роля в 

развитието на много екосистеми беше важна парадигма, провъзгласена сред еколози и 

мениджъри на ресурси през 20-ти век (Szmyt, Dobrowolska, 2015). Днес лесовъдите в 

европейските страни са убедени, че е необходимо да се съобразяваме с природните нарушения 

и да променим стратегията си за стопанисването на иглолистните гори. Защото не е 

реалистично да се смята, че подобни природни нарушения са прецедент и няма да засегнат 

отново и други гори (Панайотов, Дунчев, 2015). Природните нарушения са събития, които 

променят напълно облика на части или цели райони от горските екосистеми. Действието на 

различните по големина природни нарушения, предопределя горската структура, видовия 

състав и наличието на хранителни ресурси (Schmidt - Vogt, 1991; Heurich, 2001; Schulze et al., 

2005). Влиянието им върху цялостното стопанисване на горите налага те да се познават по-

добре (Панайотов и др., 2012). 

Бурите с ураганен вятър са най-съществените естествени нарушения на големи площи, които 

засягат структурата на насажденията в горите. Вятърът е естествена движеща сила в 

динамиката на горските екосистеми, причинявайки внезапна промяна в средата на живот, като 

засяга структурите, ресурсите и микроклимата (Wermelinger et al., 2003; Urbanovičová, et al., 

2014). Той влияе върху физиологичните процеси на дърветата и модифицира механичните и 

техническите свойства на дървесината. В голям мащаб вятърните смущения сериозно засягат 

всички компоненти на горските екосистеми и често причиняват сериозни социално-

икономически проблеми. Между 1950 и 2000 г. вятърът е допринесъл за 35% от цялостните 

щети за естествени смущения в европейските гори, последвано от горски пожари, сняг, 

фитопаталогични, насекоми и други фактори (Schelhaas et al., 2003; Konôpka et al., 2016). 

Възникналите локални ветровали в горите през последните над 50 години, може да се оценят 

като закономерни и периодични явления (Mечев, 2012), що се отнася до проявата им в Рило - 

Родопския масив и Витоша.  

В Западните Родопи, в средата на миналия век ветровата стихия спира растежа и развитието на 

иглолистните гори в протежение на 40 km. На 29 май 1961 г. се развихря смерч, започнал от м. 

Вищерица и продължил през с. Нова махала, с. Медени поляни, с. Побит камък, м. Селище, 

където се разклонява и десният клон достига ГС Беглика, а левият през местностите Кара тепе, 

Чадъра и Кондев чарк на Велинградското стопанство достига м. Стояново дере на Ракитовското 

землище. Сериозно е засегнат района на ДГС Селище, където за минути падат най-ценните 

иглолистни дървостои на площ от 18 000 dka.  
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Ветровата инвазия нарушава общото състояние на горските екосистеми,прекъсва естествения 

ход на сукцесионните процеси и развитие, изменя възрастовата структура на дървостоите. 

Нарушава се топлинния режим на почвата, намалява нейната влажност и водоохранни 

свойства, засилва се рискът от ерозионни процеси, променя се биоразнообразието на флората и 

фауната. 

Очаква се силните вятърни бури в Европа да се увеличат, особено в континенталната част и 

ролята на такива естествени смущения в оформянето на европейските горски екосистеми ще 

има все по-голямо внимание (Budzakova et al., 2013; Spathelf et al., 2014; Szmyt, Dobrowolska, 

2015). 

Днес следва да се анализират приложените в миналото и настоящето лесовъдски прийоми в 

засегнатите гори, като се отчита необходимостта от обмяна на опит, бързи действия, 

лесовъдски мероприятия и борба за защита на оцелелите и новосъздадените дървостои.  

В тази посока през последните години се забелязва повишена активност в научните среди у нас 

(Панайотов и др., 2012; Панайотов, Дунчев, 2015; Цветанов, 2017; Дунчев, 2017; Ферезлиев, 

Цаков,2017-1, 2017-2), що се отнася до природните нарушения в горските територии. 

Проследяването на промените в строежът по дебелина на дървостои, разстроени от ураганен 

вятър е необходимо знание и важно средство за адекватни лесовъдски решения и за по - 

правилното и целесъобразно стопанисване в насажденията, след такова или подобно природно 

нарушение. Част от това е и изследването във връзка със структурата и особеностите в строежа 

по диаметър в днешно време на създадени след смерча дендроценози в района на ДГС Селище, 

Западни Родопи. 

 

2.ОСНОВНИ НАУЧНО-МЕТОДИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

* С научен принос (от дендробиометрична гледна точка) са проучванията върху вариационните 

криви на разпределение и сравнителните анализи, свързани със строежа по дебелина, височина 

и обем, в дендроценози при различни растежни условия и стопанисвани чрез специфични 

лесовъдски способи. Получените вариационни криви за строежа по диаметър, височина и обем 

ще се ползват при създаване и допълване на нормативно-справочната база за обемната и 

сортиментна структура, техническата зрелост и турнуса на сеч на проучваните дървостои 

(Ферезлиев и др., 2017, 2018 (публ.B4.5; В4.6; В4.7); Ferezliev et al., 2019 (публ. B4.10)). 

*Извършена е проверка на съответствието (близостта) на вариационните криви с ходът на 

всеобщата вариационна крива на разпределение и единната крива на височините, съставени от 

Тюрин, което е научен интерес във връзка с потвърждаване/ отричане на изводите, които той 

прави по отношение на строежа по дебелина и височина на чистите, едновъзрастни естествени 

дървостои (публ.B4.5; В4.7; B4.10). 
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*Проведени са оригинални проучвания с нов принос при установяване на строежа и 

съвременната височинна и дебелинна структура на изкуствени и естествени дървостои по 

йерархични нива (в зависимост от доминиращата височина на дървостоя по методa на 

вертикалните профили) (Ferezliev, A., Al.Delkov, 2013 (публ.В 4.1); Ферезлиев и др., 2015 (публ. 

В4.2)). 

* Специфична новост са публикуваните изследвания за растежа по дебелина, височина и обем 

чрез пълен стъблен анализ, изразени с минимумите и максимумите на прираста и свързани с 

динамиката на климата (температури и валежи) в съответни години от развитието в дугласкови 

чисти и смесени дендроценози (публ. В 4.1). 

*Илюстрирана е пространствената хоризонтална структура (движещ фактор за процесите на 

растеж и конкуренция) на изследваните дендроценози чрез използване на сравнително нов 

подход при подобни проучвания (програмата Stand Visualization System (SVS)). Получените 

профилни диаграми не могат да се използват за директен анализ, но показват разположението 

на дърветата в пространството, като дават възможност да се направи визуална преценка на 

наличните прилики и разлики по отношение на хоризонталната структура на дървостоите и 

смущенията, които настъпват в нея в следствие на стопанисването им, както и намеса от друг 

характер или под влияние на различни биотични и абиотични фактори (публ. В4.5 и В4.7). 

* Публикувани са резултати с приносен характер, свързани с изразяване на корелационни 

връзки от различен характер, анализ и сравнение на статистически величини, характеризиращи 

основните дендрометрични и растежни показатели, биометричните параметри на короните и 

вариациите между тях при различни горски дендроценози в обхвата на проучваните региони 

(публ.В4.2; Ferezliev et al., 2018 (публ. B.4.9)). 

*Изчислените криви на сумарното процентно разпределение на броя на дърветатата и 

определеният „ранг” на дървото със среден диаметър в насажденията при различните 

изследвания, препоръчва конкретни корекции при използването на намерилото широко 

приложение правило на Вайзе за определяне на средния диаметър. (публ.B4.5; B4.6; B4.7). 

* Построените при изследване на строежа по обем крива и права линия на масите дават 

възможност по графичен път да се извърши кубирането на изследваните и други подобни на 

тях групи от сравнително еднородни дървостои (публ. B4.10). 

*Уточнена е пиковата стойност за средния прираст по обем, която дава ориентация за най-

рационалното от икономическа гледна точка ползване на дърветата и е проявена при по-високи 

нива на влажностните индекси, спрямо температурните за височинните групи в горната част на 

склопа и при различни пропорции спрямо средните температури и валежите през активния 

период. Констатирано е, че още не е дошъл моментът на най-висока средна производителност 

на дугласките по този таксационен показател (публ. В4.1). 

* Предложеният модел на връзката между средната и доминиращата височина, позволява да се 

изчисли доминиращата височина чрез средната при съставянето на местна растежна таблица за 
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дугласката в Западни Родопи и може да се използва при бонитирането на тези и подобни на тях 

насаждения в обхвата на тази част от планината. Изведените математически зависимости 

между ширината на короните и диаметъра на гръдна височина могат да се използват за 

таксационни проучвания при директно определяне диаметъра на растящото дърво, както и да 

определят характера на отгледните сечи с оглед формиране на стъбла с най -рационални 

ширини на короните (публ.В4.2; B4.9). 

* При проучване на терени, при които се е случила промяна на начина на земеползване в 

Западни Родопи, залесяването с горскодървесни иглолистни видове е идентифицирано като 

добра практика за запазване и увеличаване на почвения въглерод и подобряване на 

регулирането и поддържане на екосистемните услуги на планинския район. Констатиран е 

положителният ефект от извършено в миналото залесяване върху физичните и химични 

свойства и запасите от въглерод в почвата и в надземната дървесна растителност на планински 

екосистеми при типични преобразувания на земеползването, свързани с горите. Оценени са 

потенциалните възможности във връзка с количествено съхраненият въглерод в надземната 

биомаса и в почвата при конкретните специфики на района на изследване и историята на 

земеползване. Сравнена е кореновата биомаса и разпределение на корените в две различни 

горски екосистеми в България, при доказано превъзходство на общата подземна биомаса в 

екосистемата на Pseudotsuga menziezii( Mirb.) Franco пред тази, формирана от  Fagus sylvatica L. 

В тази връзка се препоръчва  опазване на планинските почви чрез предотвратяване процеса на 

изоставяне на земите, посредством създаване на подходящи горски насаждения (Zhiyanski et 

al.,2016 –публ. В4.4). 

*Представена е информация за наличността на дървесна биомаса в 21 европейски страни и са 

разгледани приложимите методи и горски симулационни модели за прогнозиране на бъдещите 

дървесни запаси в Европа на база Национални инвентаризации на горите. Обоснована е 

нуждата от разработване и осъществяване на българска национална горска инвентаризация. 

Валидирането на прогнозите и включването на моделите на растеж, чувствителни към климата 

в тези инструменти е принос, който заедно със сътрудничеството между европейските страни 

ще повиши ефективността при разработването и подобряването на методиките за прогнозиране 

на дървесните запаси в Европа и по-добрата съпоставимост между тях. (Barreiro ет ал.,2016-

публ. В4.3). 

* Очертани са възможностите за внедряване на средностъбленото стопанство и е направен 

разчет за евентуалната икономическа ефективност от прилагането му в България при постигане 

на добър баланс между екологичните, социалните и икономическите функции на гората. 

Препоръчано е използване на средностъбленото стопанство като система за устойчиво 

стопанисване на част от издънковите дъбови гори в България и като метод за превръщане на 

друга част от тях във високостъблени насаждения. Извършеното изследване е с практически 

принос и може да е в основата за разработване на национални норми и указания. След 
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съответно залагане на опитни площи и при положителни резултати, тази лесовъдска система би 

могла да се внедри в горскостопанската ни практика (Додев и др., 2018- публ.В4.8). 
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