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Обща характеристика

 570 дендроценоза с обща площ 2 196.0 ha;

 2/3 от нея – в диапазона 200-500 m н.в.;

 Неравномерно разпределени върху площ от

21 510 ha;

 Площ на средното насаждение: 3.9 ha;



Особености на издънковите дъбови дендроценози в

района на Малешевска планина

Формирани са в резултат на многогодишно нискостъблено стопанисване, добив на листников фураж, 
прекомерна паша и т.н., на предимно бедни месторастения – фигура №1, снимки №1 и №2.

много бедни - 27.6%

бедни - 58.3%

среднобогати - 13.9%

богати - 0.2%

Фигура №1: 
разпределение на

площта по основни

групи месторастения, 
изразено в проценти.



 Склопът често е нарушен, строежът по пълнота е неравномерен, в по-недостъпните
части са запазени единични стъбла със семенен произход – снимки №3 и №4.

 Определянето на средните дендробиометрични параметри е трудно и в голяма степен –
зависимо от субективният опит и преценка.



 Необходима е предварителна верификация на масивите по актуални
сателитни изображения, с чиято помощ в последствие се определят
и дигитализират точните граници на дендроценозите – фиг. №2.

Фигура №2: KML на отдел 272, ТП ДГС “Струмяни”.



 Задължителен елемент е кадастралната основа – в един полигон (подотдел) не може
да се смесват различни видове собственост, както и различни видове територии –
фиг. №4; по топографска карта се идентифицират и нанасят основните елементи на
хидрографската мрежа – фиг. №5.

Фигура №4 – Извлечение от КВС (карта на възстановената собственост) на землището на с. Горна
Крушица, пресечено с графичните граници на подотделите, съставящи отдел 274.

Фигура №5 – топографска основа

на същата ситуация.



 Определянето и описването на дендробиометричните данни следва различни подходи, в
зависимост от пространствената структура на дървостоя и видовото разнообразие в него: 
Т. напр. при сходни височини, и/или при мозаечна структура, наличието на източен
(келяв) габър се отразява в основният етаж, докато при издънковите дъбови гори с
равномерен строеж и с ясно изразен, хомогенен склоп, той се описва отделно, като
подлесен елемент – фиг. №5.



Резултати
 Разпределение по собственост и по вид на територията – Таблица №1.

 Разпределение на площта и на запаса по класове на възраст – Таблица №2.

вид собственост обща площ, ha % в т.ч. в земеделски  
територии, ha % 

Държавна собственост 1931.9 88.0 0.8 - 

Общинска собственост 116.1 5.3 115.7 82.6 

Частна собственост 148.0 6.7 24.3 17.4 

Всичко 2196.0 100.0 140.8 100.0 

 

Площ Запас 
Класове на възраст 

ha % m3 % 
Среден прираст 

m3 

I 1-5 - - - - - 

II 6-10 - - - - - 

III 11-15 1.2 - 10 - 1 

IV 16-20 8.1 0.4 260 0.3 13 

V 21-25 48.1 2.2 2405 3.0 96 

VI 26-30 170.3 7.8 7335 9.1 244 

VII 31-35 280.5 12.8 12305 15.2 352 

VIII 36-40 476.5 21.7 22810 28.2 570 

IX 41-45 160.8 7.3 6525 8.1 145 

X 46-50 417.6 19.0 13045 16.1 261 

XI 51-55 34.8 1.6 1350 1.7 25 

XII 56-60 303.0 13.8 7495 9.3 125 

XIII 61-65 11.6 0.5 330 0.4 5 

XIV 66-70 157.0 7.1 3970 4.9 57 

XV 71-75 - - - - - 

XVI 76-80 120.5 5.5 2985 3.6 37 

XVII 81-85 - - - - - 

XVIII 86-90 6.0 0.3 50 0.1 1 

Всичко 2196.0 100.0 80875 100.0 1932 

 



 Разпределение на площта и на запаса по класове на възраст, изразено в
проценти – фиг.№6 и фиг. №7.



 Разпределение на площта и на запаса по дървесни видове, изразено в

проценти – фиг.№8 и фиг. №9.



Благодаря за вниманието!


