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Дисертационният труд съдържа 148 страници текст, 39 фигури 
и 13 таблици, структуриран е в шест глави и съдържа 7 приложения. 
Използваната литература включва 185 заглавия (49 на кирилица и 
136 на латиница).  

 
 
 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……….. 

2017 г. от ……. часа в зала № 4 , сграда А на Лесотехнически 
университет, гр. Согия, бул. „Климент Охридски“ № 10 на открито 
заседание на научно жури, утвърдено със заповед № …../……….. на 
Ректора на Лесотехнически университет в състав:   
 

 

 

Председател: ………………………………………. – рецензия 

Членове:         ………………………………………. – становище 

                        ………………………………………. – рецензия 

                        ………………………………………. – становище 

………………………………………. – становище 

 

 

Дисертационният труд е разработен в рамките на редовна 

докторантура към катедра „Дендрология“, факултет „Горско 

стопанство“ на Лесотехнически университет – София.  

 

Материалите по защитата (дисертационен труд, автореферат 

и рецензии) са на разположение на интересуващите се в Деканата 

на факултет „Горско стопанство“, стая № 222, сграда А на 

Лесотехнически университет, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 

10 и на сайта на Университета (www.ltu.bg).  

http://www.ltu.bg/
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УВОД 

 

Планинските смърчови гори са сред най-добре запазените горски 

екосистеми в България по отношение на техните структура, функции и 

биологичното разнообразие. В началото на 20-ти век значителни площи от тези 

гори са обявени за защитени територии с ограничителен или забранителен 

режим на човешка намеса, което позволява сравнително естествено развитие 

на тези гори. В същото време, за планинските смърчови гори е характерно 

епидозичното възникване на едроплощни природни нарушения като ветровали 

и короядни каламитети и по рядко пожари (Schmidt-Vogt, 1991). Това често води 

до сериозни икономически загуби и до влошаване природозащитния статус на 

защитените смърчови гори (Macek et al., 2017), което създава сериозно 

предизвикателство пред управлението им.  

През последните десетилетия като най-голямо предизвикателство пред 

управлението на смърчовите гори в България се оказаха серията от 

едроплощни нарушения в Природен парк „Витоша“ – ветровали през 2001 г. с 

обща площ от 74 ha, последващ каламитет на корояда Ips typographus L. върху 

обща площ от над 250 ha и пожар през 2012 г. върху площ от 70 ha. След тези 

природни нарушения неколкократно бяха повдигани въпросите дали 

засегнатите гори ще се възстановят и кой е най-правилният подход за 

управлението им – чрез извеждане на санитарни мероприятия или чрез 

оставяне на горите на естествените процеси. 

В същото време, ролята на едроплощните нарушения в развитието на 

смърчовите гори се очаква да нарасне допълнително в резултат на 

климатичните промени, свързани с повишената честота на екстремни 

метеорологични явления, като например вятърни бури и засушавания (Dale et 

al., 2001; Schlyter et al., 2006).  

Малко се знае за естествената динамика, т.е. за структурните промени 

във времето и пространството при липсата на човешко въздействие, на 

смърчовите гори в планините на Югоизточна Европа, включително в България 

(Panayotov et al., 2015, 2016). В тази връзка, горите в защитени територии с 
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ограничен или забранен режим на човешка намеса дават възможност за 

дългосрочни проучвания на естествените процеси, като например 

възобновяването им след едроплощни природни нарушения. В този случай 

Природен парк „Витоша” предлага добра възможност за обогатяване на научно-

практичния опит, чрез наблюдение и сравнение на процесите на развитие и 

възстановяване на смърчовите гори след различни природни нарушения, както 

в стопанисваните им части, така и в нестопанисваните (резерватните) 

територии.  

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Целта на дисертационната работа е да се проучи възобновителната 

динамика на зрелите смърчовите гори в Природен парк „Витоша“ в условията 

на едроплощни природни нарушения, като ветровали, короядни каламитети и 

пожари. За постигане на поставената цел са заложени следните задачи: 

Задачи: 

1. Да се картират различните типове едроплощни природни 

нарушения в смърчовите гори на Природен парк „Витоша“. 

2. Да се изследват основните характеристики на възобновяването 

след различни типове едроплощни нарушения (включително 

състав, количество и срещаемост на подраста, възобновителни 

субстрати) в стопански и резерватни територии. 

3. Да се проучи влиянието на конкретни фактори (вкл. 

характеристиките на терена, структурните характеристики на 

гората, растителността, микроместорастенията, типа природно 

нарушение, типа управленска намеса) върху възобновяването на 

дървесните видове след едроплощни нарушения.  

4. Да се направи сравнителен анализ на резултатите от 

изследванията в пробните площи в стопански и резерватни 

територии, както и сравнение на естественото възобновяване и 

залесяването в засегнатите площи в стопанисваните участъци. 
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1. КРАТЪК ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

Естествената динамика на планинските смърчовите гори протича под 

действието на малки или големи природни нарушения, които предопределят 

горската структура, видовия състав и наличието на хранителни ресурси 

(Schmidt-Vogt, 1991; Heurich, 2001; Schulze et al., 2005; Panayotov et al., 2015). 

Редица проучвания през последните години показват, че едроплощните 

природни нарушения като ветровали, короядни каламитети и пожари имат по-

голямо значение за естествената динамика на планинските смърчови гори в 

Европа, отколкото се е смятало до скоро (Schmidt-Vogt, 1991; Jehl, 2001; 

Heurich, 2001; Firm et al., 2009; Zielonka et al., 2010; Svoboda et al., 2011; 

Panayotov et al., 2015, 2016; Sproull et al., 2016).  

Установено е, че след ветровали количеството, видовият състав и 

темпът на естественото възобновяване зависят от редица фактори. На първо 

място, ключово значение за бързото възобновяване на смърчовите гори има 

подрастът, възникнал преди природното нарушение (т.нар. предветровален 

подраст), който се освобождава след повалянето на възрастния дървостой 

(Димитров, 1999; Lässig et al., 1995; Schönenberger et al., 1992; Fischer, 1999; 

Jehl, 2001; Fischer et al., 2002; Rüegg & Schwitter, 2002; Wohlgemuth et al., 2002; 

Fraver et al., 2008; Jonášová et al., 2010). При едроразмерни ветровални площи, 

както и на по-малка надморска височина, където разнообразието от дървесни 

видове е по-голямо, естественото възобновяване на смърчовите гори (вкл. 

стопанисваните) често преминава през пионерен стадий (Павлов и др., 1996; 

Fischer et al., 2002; Wohlgemuth et al., 2002; Leder, 2003; Ilisson et al., 2007).  

Проучвания върху възобновителните процеси в смърчовите гори 

засегнати от кородни каламитети в Европа показват, че подобно на 

ветровалите, този тип природно нарушение не предизвиква цялостно 

унищожение на горската екосистема, а предимно води до поетапно загиване на 

възрастните дървета от обикновен смърч (Bauer, 2002; Kupferschmid 2003; 

Jonášová & Prach, 2004; Schulze et al., 2005; Keidel et al., 2008; Heurich, 2001, 

2009; Fischer et al., 2015). В короядните петна рядко възникват нови екологични 

ниши, което допринася за запазване на наличната горска растителност, 
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включително за оцеляване на предварителното възобновяване, когато е 

налично (Jonášová & Prach, 2004; Kupferschmid, 2003; Keidel et al., 2008; Heurich, 

2009; Fischer et al., 2015). 

След пожари видовият състав на естественото възобновяване в 

смърчовите гори зависи от изложението и големината на пожарището, 

почвените особености и наличието на семеносещи дървета (Захариев, 1932; 

Русков, 1943; Пенев, 1948; Пенев и Маринов, 1964; Schulze et al., 2005; 

Ruokolainen & Salo, 2006;  Wasem et al., 2010; Wohlgemuth et al., 2010а, 2010b; 

Budzakova et al., 2013). На относително богати и свежи почви, характерни за 

северните или близките до тях изложения, както и при по-слаба интензивност 

на пожарите, обикновеният смърч е способен да се възобновява върху 

неголеми опожарени площи без да има нужда от предварително настаняване 

на пионерна растителност, проявявайки пионерен характер (Пенев, 1948; 

Ruokolainen & Salo, 2006). При южни изложения с относително бедни, плитки и 

по-сухи почви, както и при по-интензивни и по-обширни пожари, обикновеният 

смърч не се възобновява веднага, а се предхожда от пионерни съобщества на 

белия бор, клека, трепетликата, обикновената бреза и др., които създават 

условия за възобновяването на обикновения смърч (Захариев, 1932; Русков 

1943, Schulze et al., 2005; Wohlgemuth et al., 2010а).  

В управлението на засегнати от природни нарушения смърчови гори в 

Европа се прилагат най-често два подхода – (1) ненамеса в строго защитените 

територии, където естествените процеси се оставя да протичат без човешка 

намеса, а санитарните мерки се прилагат в буферни зони (Nationalpark 

Bayerische Wald, 2010; Nationalpark Harz, 2011; Wildnisgebiet Dürrenstein, 2016), и 

(2) извеждане на санитарни сечи и залесяване на почистените територии, което 

води до създаването на изкуствени насаждения (Jonášová & Prach, 2004; 

Holeksa et al., 2007; Fleischer, 2008; Lindenmayer et al., 2008). 
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2. ОБЕКТИ И МЕТОД НА РАБОТА 

2.1. ОБЕКТИ 

Предмет на проучване са горите от обикновен смърч в Природен парк 

Витоша. За целите на изследването са избрани три обекта (Табл. 1), които са 

представителни за горите засегнати от природните нарушения след 2001 г.: 

1. Обект „Бистришко бранище“. Разположен е в едноименния резерват и 

съдържа три подобекта - 50 ha ветровални площи възникнали през 2001 г. 

(BBR-WT), 120 ha короядни петна от периода 2004-2008 г. (BBR-BB), 

разположени основно в съседство или над ветровалните площи, и 70 ha 

опожарени площи от 2012 г. (BBR-FIR). Обхващат 100-120 годишни гори, в 

които през последните десетилетия няма човешка намеса.  

2. Обект „Меча поляна“ (MP-BB). Разположен е в нестопанисвани 100 

годишни смърчови гори, на границата на резерват „Бистришко бранище“ в 

района на м. „Меча поляна“ (12 ha), където в резултат от каламитета на 

корояда-типограф в периода 2004-2008 г. възникват короядни петна на площ 

от над 12 ha.  

3. Обект „Офелиите“. Обхваща слабо стопанисвани 120-130 годишни 

смърчови гори, разположени в м. „Офелиите“, където през 2001 г. възниква 

ветровал на площ от 12 ha – подобект 1 (OF-WT), а в последствие възникват 

короядни петна с обща площ от 48 ha – подобект 2 (OF-BB). Засегнатите 

площи във втори и трети обект са почистени от дървесна растителност 

посредством санитарни сечи и са залесени. 

Насажденията в изследваните обекти обхващат тесен височинен пояс от 

250 m в диапазона 1550-1800 m н.в., като са класифицирани като 

Горнопланински смърчови гори (М-КИ/II-3) съгласно действащото 

горскорастително райониране на страната (ИАГ, 2011a). Най-голяма площ в 

подпояса на горнопланинските смърчови гори заемат средно богатите до 

богати свежи месторастения на тъмна кафява горска почва СД2 (39) и средно 

богатите до богати свежи до влажни месторастения на тъмна кафява горска 

почва СД2-3 (40). 
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Табл. 1. Обекти на изследването в Природен парк „Витоша“ 

Обект Бистришко бранище Меча 

поляна 

Офелиите 

Подобект BBR-WT BBR-BB BBR-FIR MP-BB OF-WT OF-BB 

Тип 

природно 

нарушение 

Ветровал Корояден 

каламитет 

Пожар Корояден 

каламитет 

Ветровал Корояден 

каламитет 

Изследвана 

площ 

50 ha 50 ha от   

общо 120 

ha 

30 ha от 

общо 70 

ha 

12 ha 12 ha 15 ha от   

общо 48 ha 

Стопанска 

намеса 

Не Не Не Санитарни 

сечи и 

залесяване 

Санитарни 

сечи и 

залесяване 

Санитарни 

сечи и 

залесяване 

Възраст на 

засегнатата 

гора 

110-120 г. 110-120 г. 110 г. 100 г. 120-130 г. 100-130 г. 

Диапазон на 

надм.в. 

1550-1800 

m 

1550-1800 

m 

1550-

1750 m 

1700-1800 

m 

1550-1700 

m 

1550-1700 

m 

Изложения SE/E/NE/N SE/E/NE/N/

NW 

NW N/NE NW NW 
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2.2.   МЕТОД НА РАБОТА 

2.2.1. АНАЛИЗ В ГЕОГРАФСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ГИС) 

С цел проучване и картиране на промените в състоянието и динамиката 

на смърчовите гори в Природен парк "Витоша" през последните 60 г., е 

извършен анализ на аерофотоснимки в ГИС-среда. В ГИС-среда е извършена и 

оценка на пространствената структурата на смърчовите дървостои преди 

природните нарушения в изследваните ветровални и короядни площи.  

2.2.1. ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

С цел проучване на характеристиките на възобновителните процеси е 

извършена инвентаризация на подраста в засегнатите територии и е проучена 

зависимостта на възобновяването от различни екологични фактори (виж табл. 

2). Избран е методът на пробните площи, разположени по трансекти. Пробните 

площи са разположени през 50 m по протежението на 14 трансекти, прокарани 

по дължина на склона в предварително картираните три типа засегнати 

територии – ветровални площи, короядни петна и опожарена площ. В трите 

изследвани обекта по протежението на 14-те трансекти са заложени общо 174 

квадратни пробни площи от по 100 m2 (10х10 m) - 53 пробни площи попадат в 

непочистени ветровални участъци (WU), 26 в почистени ветровални участъци 

(WC), 52 в участъци с непочистени короядни петна (BU), 34 в участъци с 

почистени короядни петна (BC) и 25 в опожарени участъци (FU).  

За всички фиданки, възникнали в периода на или след природното 

нарушение, са определени съответните типове възобновителни субстрати (т.е 

„микроместорастения“). Микроместорастенията включват пъновете, площта 

около пъновете, мъртва дървесина, кореновите плочи и кореновите ями на 

ветровалните дървета, дървесни части, скали, гол почвен субстрат, храстово-

тревна покривка (Heurich, 2001). Проективното покритие на всеки тип 

микроместорастене е определен окомерно по следната скала: при покритие под 

1% оценката е „+“, при 1-5% - „0“, 5-10% - „1“, 10-20% - „2“ и така до 90-100% - 

„10“. 
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Табл. 2. Описание на изследваните променливи и техните акроними 

Данни за възобновяването: 

RegDens Количество на подраста (DBH≤10 cm) [ha-1]  

RegOrigin Произход на подраста – изкуствен/естествен 

RegPeriod Период на възникване на подраста – предварителен/последващ 

RegAgeCl 
Клас на възраст на подраста (1 г., 2-5 г., 6-10 г., 11-15 г., 16-20 г., 21-25 г. и 

>26 г.) 

RegHCl 
Степен на височина на подраста (<10 cm, 11-25 cm, 26-50 cm, 51-100 cm, 

101-150 cm и >151 cm) 

PaReg Количество на смърчовия подраст (DBH≤10 cm) [ha-1] 

PaAdvReg Количество на предварителния смърчов подраст (DBH≤10 cm) [ha-1] 

LogPaAdvReg Логаритмична трансформация на PaAdvReg 

PaPostDistReg Количество на последващия смърчов подраст (DBH≤10 cm) [ha-1] 

LogPaPostDistReg Логаритмична трансформация на PaPostDistReg 

FsReg Количество подраст от обикновен бук (DBH≤10 cm) [ha-1] 

LogFsReg Логаритмична трансформация на FsReg 

PioneersReg Брой на подраста от пионерни видове (DBH≤10 cm)[ha-1] 

LogPioneersReg Логаритмична трансформация на PioneersReg 

Екологични фактори: 

Alt Надморска височина [m] 

Exp 
Изложение (0 за слънчевите изложения - SE, S, SW, W; 1 за сенчестите 

изложения - N, NE, NW, Е;) 

Incl Наклон на терена [°] 

TreeDens 
Брой дървета в кръгови площи с радиус R=20 m преди природното 

нарушение [1256-1 m2] 

CanClo20 Склопеност на дървостоя в кръгови площи R=20 m (0-1) 

Struct20 
Степен на структурна хетерогенност на дървостоя в кръгови площи с R=20 

m (0 е хомогенно, 1 е хетерогенно) 

Manag Тип управленска намеса (0 – липса на намеса, 1 – горскостопанска намеса) 

Beech25m 
Наличие на букови дървета в R=25 m (0 - липса на дървета, 1 - едно или 

повече дървета) 

EdgeIntact Разстояние на пробната площ до здравия дървостой [m] 

DistSever 
Степен на повреда на дървостоя (0 – наличие на оцелели дървета, 1 – 

цялостно унищожение) 

PostDistPer Период след нарушението [год.] 

DisType Tип природно нарушение (0 – ветровал, 1 – корояден каламитет) 

LowVegCov 
Покритие на ниска храстово-тревната покривка (0-10, като „0“ е при 0%, „1“ 

е при 1-10%, „2“ при 11-20%  и така до 91-100% - „10“) 

HighVegCov Покритие на висока храстово-тревната покривка (0-10) 

PitMndCov Покритие на коренови плочи и ями (0-10) 

CWDCover Покритие на разложена мъртва дървесина (0-10) 

VegFreeCov Покритие на незатревени участъци (0-10) 
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2.2.3. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ 

Всички статистически анализи са направени със софтуери SPSS и R. При 

статистическата обработка на данните са извършени следните анализи: 

- Нормалността на разпределението на данните беше тествана чрез 

Shapiro-Wilk тест. 

- Kruskal-Wallis тест беше използван за проверка на хипотезата, дали има 

съществени разлики между подобектите по отношение на параметрите на 

възобновяването и на структурните характеристики на гората.  

- Mann-Whitney ranк sum тест беше използван за проверка на наличието на 

значителни разлики между параметрите на възобновяването в отделните 

подобекти, както и за разлики между количеството естествен и изкуствен 

подраст в подобектите със сечища. 

- Хи-квадрат тест беше използван за проверка на хипотезата, дали има 

съществени разлики между подобектите по отношение на параметрите за 

структурна хетерогенност и наличие на букови дървета.  

Чрез използването на индекса на разнообразие на Shannon ΔSh = -

Σ[πi.ln(πi)], (i=1,2,3…S), е извършена оценка на разнообразието на 

микроместорастенията и на дендрологичното разнообразие за всеки от 

изследваните обекти (Köhl & Zingg, 1995).  

Корелацията между изследваните променливи е установена чрез 

използване на корелационния коефициент на Pearson и неговата статистическа 

достоверност (при α=0.05).  

Въздействието и размера на ефекта на факторните променливи върху 

параметрите на възобновяването бяха установени и визуализирани 

пространствено чрез PLS (partial least square) анализ (Geladi & Kowalski, 1986; 

Sanchez,  2013). За смекчаване на ефекта от липсата на ясна линейна 

корелация между част от факторните променливи (predictor variables) спрямо 

производните променливи (response variables) използвани в PLS анализа (напр. 

TreeDens и CanClo20) е извършена логаритмична трансформация на 

производните променливи.  
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3. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

3.1. КАРТИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ НАРУШЕНИЯ В СМЪРЧОВИ ГОРИ В 

ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ 

Въз основа на ГИС-анализ на данните от инвентаризацията на горите и 

аерофотоснимките от 1966, 1997, 2005, 2010 и 2012 г. са картирани 11 обекти, в 

които са установни промени в смърчовите гори в резултат на средноплощни (1-

10 ha) и едроплощни природни нарушения (>10 ha) в периода от 1950 г. до 2012 

г. (табл. 3). Общата площ на засегнатите смърчови гори е 424 ha от общо 1527 

ha или 28% от всички смърчови гори.   

Табл. 3. Данни за природните нарушения на Витоша в периода 1950–2014 г. 

Природно нарушение Година Обект Площ 

ветровал 1956 Златните мостове - х. Кумата 64 ha 

ветровал 1956 резерват "Бистришко бранище" 38 ha 

ветровал 1986 м. Меча поляна - х. Алеко 3.5 ha 

ветровал 2001 м. Офелиите 12 ha 

ветровал 2001 резерват "Торфено бранище" 2 ha 

ветровал 2001 резерват "Бистришко бранище" 60 ha 

короядни петна 2002-2012 резерват "Бистришко бранище" 181 ha 

короядни петна 2002-2012 м. Офелиите 48 ha 

короядни петна 2002-2012 м. Меча поляна - х. Алеко 15 ha 

короядни петна 2002-2012 иглолистни култури 12 ha 

горски пожар 2012 резерват "Бистришко бранище" 70 ha 

Най-голяма е площта, засегната от каламитета на корояда Ips 

typographus L. след ветровалите през 2001 г., като само в резерват „Бистришко 

бранище“ са унищожени над 170 ha от смърчовите гори. Пожарът под връх 

Голям Купен в резерват „Бистришко бранище“ от 2012 г. е с площ 70 ha и 

обхваща предимно площи, поразени преди това от ветровала и каламитета на 

короядите.  
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Резултатите показват още, че 98% от смърчовите гори, засегнати от 

природните нарушения след 2001 г., са били на възраст над 100 г., въпреки че 

горите над тази възраст представляват под 70% от всички смърчови гори. Това 

потвърждава изводите на Panayotov et al. (2015), че смърчовите гори над 100 г. 

са най-предразположени към едроплощни природни нарушения. На второ 

място, Panayotov & Georgiev (2012) допускат, че експанзията на корояда-

типограф в резерват „Бистришко бранище“ е била обусловена от хомогенната 

структура на гората, като резултат най-вероятно от интензивни сечи и паша 

през 19 век (Tsvetanov & Panayotov, 2013). В случая, ГИС-анализът показва, че 

разпространението на корояда-типограф е ограничено от по-млади гори (под 80 

г.), както и от по-хетерогенни участъци, където след смерча през 1956 г. са 

оцелели групи стари дървета на над 100 г. и по-млади групи с възраст 40 г.  

3.2. ОЦЕНКА НА СТРУКТУРАTA НА СМЪРЧОВИТЕ ГОРИ ПРЕДИ 

НАСТЪПВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ НАРУШЕНИЯ 

По-голямата структурна хетерогенност, включваща разнообразието по 

отношение видов състав, възрастова и пространствена структура, както и по-

разкъсания склоп, се счита за предпоставка за по-добър възобновителен 

потенциал на смърчовите гори (Александров, 2015; Korpel, 1995; Kuuluvainen et 

al., 1996; Lamedica et al., 2011; Panayotov et al., 2011). Оценката на структурата 

на смърчовите гори преди нарушенията (фиг. 1–2) показва, че горите в 

изследваните ветровални и короядни площи са се различавали съществено по 

отношение на всички структурни показатели: TreeDens (χ2(4)=17.131; p=0.002; 

Kruskal-Wallis тест), CanClo20 (χ2(4)=27.605; p<0.001; Kruskal-Wallis тест), 

Struct20 (χ2(9)=21.310; p=0.014; Хи-квадрат тест на крос-табулация) и 

Beech25m (χ2(9)=25.718; p=0.003; Хи-квадрат тест на крос-табулация). 

С най-голяма структурна хетерогенност са се отличавали най-

възрастните гори, т.е. тези в м. „Офелиите“ (OF-WT и OF-BB), където средната 

степен на структурна хетерогенност в кръговите площи с R=20 m е била 0.9, 

средният брой на дърветата (изразен чрез медианата) съответно 288 и 232 

бр./ha, средната склопеност (изразена чрез медианата) съответно 0.70 и 0.65 и 

отношението на пробните площи с наличие или отсъствие на букови дървета в 
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R=25 m съответно 40% и 22%. С най-хомогенна структура са се отличавали по-

младите гори в м. „Меча поляна“, където процесите на самоизреждане 

вероятно още не са били започнали поради бавните процеси на склопяване във 

високопланинските гори (Krumm, 2011). Средната степен на структурна 

хетерогенност в подобект MP-BB е оценена на 0.3, докато в останалите 

подобекти е между 0.7 и 0.9.  

 

Фиг. 1. Склопеност в кръгови площи с R=20 m преди природното нарушение. 

Медианите отбелязани с различни букви се различават при достоверност  

p<0.05 (Mann-Withney тест) 

 

Фиг. 2. Разпределение на пробните площи с R=20 m по степен на структурна 

хетерогенност  
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3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА В 

ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ПРИРОДНИ НАРУШЕНИЯ СМЪРЧОВИ ГОРИ 

В България растителните съобщества в засегнати от природни нарушения 

са слабо проучвани, но установния видов състав и историята на проучваната 

територия ни дава основания да считаме, че изследваните растителни 

съобщества се отнасят към асоциацията Campanulo sparsae – Epilobietum 

angustifolii M. Dimitrov 2004, установена от Димитров (2004) във ветровални 

площи в м. Юндола. За тази асоциация са характерни вторични растителни 

съобщества, които временно доминират във ветровалите, сечищата и 

пожарищата във високопланински гори на кисели почви, бедни и влажни 

месторастения. Сред характерните за тази асоциация видове, които имат най-

голямо константно и доминиращо участие в изследваните площи са Rubus 

idaeus L. (средно покритие между 8% и 42%), Epilobium angustifolium L. (ср. покр. 

между 2% и 40%) и Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. (ср. покр. между 9% и 

38%). С константно участие, но с по-ниско обилие са видовете Hypericum 

perforatum L., Galeopsis tetrahit L. и Cirsium appendiculatum L.  

3.4. МИКРОМЕСТОРАСТЕНИЯ В ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ПРИРОДНИ 

НАРУШЕНИЯ ТЕРИТОРИИ 

Природните нарушения водят до промяна в микроместорастенията, 

което има съществено значение за възобновителните процеси след 

нарушенията (Pickett & White, 1985; Ulanova, 2000). В изследваните подобекти 

най-голямо средно покритие като процент от общата площ е установено, че 

имат микроместорастения заети от храстово-тревната покривка, особено в 

разчистените сечища в м. „Меча поляна“ и м. „Офелиите“ (между 60% и 91%, 

виж фиг. 3). Високата храстово-тревна покривка, включваща видове от род 

Rubus, род Calamagrostis, род Epilobium и др., има средно покритие между 54 и 

66% в отделните подобекти, докато ниската храстово-тревната покривка, 

включваща видове от род Vaccinium, род Luzula, отдел Bryophyta и др., покрива 

между 7% и 31%.  
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Фиг. 3. Средно покритие на типовете микроместорастения като процент от 

общата площ в изследваните подобекти 

Извършената оценка на индексите на Shannon за разнообразието на 

микроместорастенията в отделните подобекти показва, че то е най-голямо в 

неразчистения ветровал в резерват „Бистришко бранище“ (ΔSh=2.19) и най-

малко в опожарената площ (ΔSh=1.29). В останалите подобекти индексът на 

Shannon варира между ΔSh=1.48 и ΔSh=1.68.  

В тригодишния период след пожара от 2012 г. в резерват „Бистришко 

бранище“ е проследена динамиката на микроместорастенията в опожарената 

площ (BBR-FIR) с цел оценка на влиянието им върху възобновяването 

ежегодно (фиг. 4). Очаквано са наблюдавани съществени промени в покритието 

на микрорастенията в опожарената площ, както и в състава на тревните 

съобщества, което се дължи на освободените чрез минерализация при пожара 

хранителни вещества в почвата (Ruokolainen & Salo, 2006). Към 2013 г., т.е. 1 

година след пожара, най-голямо е покритието на незатревената почва – 58%, 

като през следващите две години намалява драстично до 11.5% и съответно 

9.7%. Това намаляване е в резултат от експанзивното завладяване на 

опожарените площи от храстово-тревната покривка, която от общо покритие 

25% през 2013 г., само за една година се увеличава повече от двойно до 59%. 

Сходно на наблюденията на Ташев и др. (2003), чак на втората година е 

наблюдавано мащабно колонизиране на опожарената площ от Epilobium 
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angustifolium и частично от горския вейник Calamagrostis arundinacea. В по-

слабо изгорелите участъци, храстово-тревната покривка се доминира от Rubus 

ideaus, Calamagrostis arundinacea и Luzula sylvatica. Според Пенев и Маринов 

(1964) и Ruokolainen & Salo (2006) масовото развитие на върболиката в 

пожарищата бива следвано в период от 10 г. от развитието на малината и на 

следващ етап от развитието на чимовите треви. 

 

Фиг. 4. Средно покритие на типовете микроместорастения в опожарената 

площ 

3.5. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕСТЕСТВЕНОТО 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ 

3.5.1. ДЕНДРОЛОГИЧЕН СЪСТАВ 

При проучването на естественото възобновяване в изследваните обекти 

е установено участието на подраст от 10 дървесни и 6 храстови вида (фиг. 5). В 

повечето подобекти (BBR-WT, BBR-BB, BBR-FIR и MP-BB) основно участие 

във възобновяването имат офиката (Sorbus aucuparia L.) и типичните пионерни 

видове ива (Salix caprea L.) и трепетлика (Populus tremula L.), както и храстите 

алпийска шипка (Rosa pendulina L.) и червен бъз (Sambucus racemosa L.). 

Единствено във ветровалните и короядни площи в м. „Офелиите“ (OF-WT и OF-

BB) възобновяването е доминирано (т.е. с общо участие над 50%) от 

късносукцесионните видове обикновен смърч и обикновен бук.  
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Фиг. 5. Процентно съотношение на количеството подраст от основните 

дървесни видове в изследваните подобекти 

Най-много видове – общо 16 (10 дървесни и 6 храстови вида), са 

установени в подобект BBR-WT, за който е изчислен и най-високият индекс на 

Shannon за дендрологичното разнообразие (ΔSh=2.05). В неразчистения 

ветровал е изчислен и най-високият индекс на Shannon за разнообразието от 

микроместорастения (виж 3.4). Във всички останали обекти броят на видовете е 

между 10 и 13, като индексът варира между 1.47 и 1.73. 

От гледна точка на сукцесионното развитие на изследваните смърчови 

гори след трите типа природни нарушения – ветровал, каламитет и пожар, 

резултатите за дендрологичния състав на подраста показват наличието на два 

различни типа възобновителни процеси: 

А. Възобновяване от пионерни видове 

В резерват „Бистришко бранище“ и в м. „Меча поляна“ първоначалното 

възстановяване на смърчовата гора бива доминирано от пионерни видове, 

което е наблюдавано най-често след мащабни горски пожари (Schulze et al., 

2005; Wasem et al. 2010; Wohlgemuth et al., 2010а, 2010b; Budzakova et al., 2013) 

и след едроплощни ветровали и каламитети на насекоми (Павлов и др., 1996; 

Fischer, 1998; Wohlgemuth et al., 2002; Vodde et al., 2010; Jоnášová et al., 2010).  
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Особено в опожарената площ (BBR-FIR) пионерните видове (най-вече 

анемохорните видове Salix caprea и Populus tremula) заемат около 90% от 

възобновяването. Доминиращото участие на видове като Salix caprea, 

Sambucus racemosa, Rubus ideaus и Epilobium angustifolium в пожарищата е 

свързано с нитрофилния им характер и наличието на големи количества 

освободени хранителни вещества, докато Populus tremula се отличава с по-

непретенциозни екологични изисквания (Budzakova et al., 2013).  

Б. Възобновяване на климаксните видове 

След ветровала и короядния каламитет в м. „Офелиите“ се наблюдава 

директно възобновяване на късносукцесионните видове, доминирали 

дендрологичния състав на гората преди природното нарушение – обикновения 

смърч и обикновения бук. Сходни възобновителни процеси са установени при 

редица проучвания (Цветанов, 2016; Hanke & Pisoke, 1999; Jehl, 2001; Heurich, 

2001, 2009; Wohlgemuth et al., 2002; Fraver et al., 2008; Kramer et al., 2014; Macek 

et al., 2017), при които са били налице определени благоприятни фактори като 

например по-малък размер на засегната площ (до няколко хектара), наличието 

на предварително възобновяване, наличие на семеносещи дървета, наличието 

на благоприятни възобновителни субстрати и др.  

3.5.2. ЧИСЛЕНОСТ НА ПОДРАСТА 

В изследваните обекти средната численост на естественото 

възобновяване на дървесните видове (изразена чрез медианата) е между 300 и 

1250 бр./ha (фиг. 6), като съществено по-висока е средната численост на 

подрастa единствено в подобект OF-WT (χ2(5)=12,797, p=0.025; Kruskal-Wallis 

тест). Тази разлика произтича основно от значително по-голямото средно 

количество на подраста от обикновен смърч и обикновен бук (изразено чрез 

медианата) в подобект OF-WT – общо 850 бр./ha (χ2(5)=31,190, p<0.001) спрямо 

останалите обекти – 100 бр./ha в BBR-WT, 100 бр./ha в BBR-BB, 0 бр./ha в 

BBR-FIR, 0 бр./ha в MP-BB и 100 бр./ha OF-BB. Средното количество подраст 

от пионерни видове (изразено чрез медианата) в отделните подобекти варира 

между 200 и 400 бр./ha, като разликите не са съществени (χ2(5)=3,875, p=0.568). 
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Фиг. 6. Box-Wisker plots представящи числеността на подраста от дървесни 

видове (бр./ha). Медианите отбелязани с различни букви се различават при 

достоверност  p<0.05 (Mann-Withney тест) 

Ако се отчитат характерните за високопланинските смърчови гори дълги 

възобновителни периоди от 100–150 г. (Korpel, 1995; Ott et al., 1997; 

Александров, 2015), установените количества естествен подраст от климаксни 

видове в BBR-WT, BBR-BB, OF-WT и OF-BB надхвърлят минимума от 200 

фиданки/ha необходим за поддържане структурата на тези гори (Mayer & Ott, 

1991; Holeksa et al., 2007), като единствено възобновяването в подобект OF-WT 

отговаря на препоръчителната численост от 1200–1800 бр./ha (Ott et al., 1997). 

Сходно на други изследвания (Цветанов, 2016; Holeksa et al., 2012; Svoboda et 

al., 2010), резултати показват, че възобновителните процеси във всички обекти 

протичат бавно, поради неблагоприятните микроклиматични условия, 

зачимяването на голите площи и липсата на достатъчни количества мъртва 

дървесина. Съществена причина за това е и слабото предваритено 

възобновяване, което е характерно за гори, които не са достигнали все още до 

фаза на зрялост и което е характерен проблем за високопланинските ни 

смърчови гори поради екстремните екологични условия и различни неправилни 

практики при стопанисването им в миналото (Ташев, 1978; Александров, 2015).  
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3.5.3. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА ПОДРАСТА 

В преобладаващата си част подрастът на късносукцесионните видове 

във ветровалните и короядните площи е предварителен, т.е. появил се е 

преди съответното природно нарушение - между 55% и 90% при обикновения 

смърч и между 44% и 73% при обикновения бук (фиг. 7-9). Предварителният 

подраст заема определен дял и от възобновяването на офиката - между 16% и 

35% в отделните подобекти. При останалите пионерни видове възобновяването 

е предимно от подраст, появил се след настъпване на съответното природно 

нарушение, т.е. последващ. Следва да се отбележи, че най-високи средни 

стойности на предварителното възобновяване са измерени в подобектите, за 

които са изчислени най-високи средни показатели на структурна хетерогенност 

– OF-WT, OF-BB, BBR-WT и частично BBR-BB (виж т. 3.2.). В тези обекти 

структурните характеристики са били предопределени както от извеждани 

санитарни сечи в миналото, така и от естествените процеси на склопяване, 

самоизреждане или възникване на ветровални котли.   

Възобновителните процеси в опожарената площ от 70 ha в резерват 

„Бистришко бранище“ (BBR-FIR) са изследвани в три последователни години 

след пожара от 2012 г., с цел проследяване на тяхната динамика. За периода 

2013–2015 г. в опожарената площ са установени 3 възрастови групи (фиг. 10) – 

оцелял смърчов подраст с възраст над 25 г. (16 бр./ha), оцелял подраст от 

офика и ива, възникнал след ветровала през 2001 г. (общо около 50 бр./ha), и 

новопоявил се подраст или издънки с възраст под 5 години. През 2013 г. и 2014 

г. новопоявилият се подраст от трепетлика и ива ежегодно наброява между 50 

и 100 бр./ha. През 2015 г. по-масово възобновяване е установено единствено 

при ивата - около 50 бр./ha. Появата на нов подраст през следващите години се 

очаква да е по-скоро спорадично. Първите 1-2 години след пожара се оказват 

критично важни за настаняване на новия подраст върху изгорелите площи. 

Бързото затихване на възобновителните процеси и ограниченото участие на 

обикновения смърч се обяснява с бързото развитие на потискаща храстово-

тревна покривка в опожарените площи в рамките на две години след пожара 

(Wohlgemuth et al., 2010b; Budzakova et al., 2013) (виж т.3.4).  
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Фиг. 7. Количествено съотношение на предварителния и последващия подраст 

от обикновен смърч (Picea abies (L.) Karst.) 

 

Фиг. 8. Количествено съотношение на предварителния  

и последващия подраст от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) 

 

Фиг. 9. Количествено съотношение на предварителния  

и последващия подраст от пионерни видове 
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Към 2015 г. средната численост на дървесния подраст достига 540 

бр./ha, с преобладаващо участие на пионерните видове ива (256 бр./ha) и 

трепетлика (152 бр./ha), следвани от офиката (73 бр./ha), обикновения смърч 

(48 бр./ha) и с единично участие на обикновения и планинския явор. Средната 

численост при храстовите видове е 820 бр./ha, с доминиращо участие на Rosa 

pendulina L. (648 бр./ha) и Sambucus racemosa L. (84 бр./ha). 

 

 

 

Фиг. 10. Динамика на възрастовата структура на подраста в опожарената 

площ в резерват „Бистришко бранище“ в периода 2013-2015 г. 
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3.5.4. СТРУКТУРА НА ПОДРАСТА ПО СТЕПЕНИ НА ВИСОЧИНА 

Изготвянето на структурата на подраста по степени на височина 

(RegHCl) има за цел анализ на растежа на дървесните видове (фиг. 11). 

Височинната структура на подраста в отделните подобекти показва сходни 

тенденции в развитието на различните дървесни видове, въпреки установените 

количествени разлики. Видовете с по-бавен растеж в първите години като 

обикновения смърч, обикновения бук и видовете от род Pinus са представени 

отделно. За разлика от тях, всички останали дървесни видове, включващи 

пионерните широколистни видове офика, ива, обикновената бреза, трепетлика 

и род Acer, се характеризират с по-бърз растеж през първите години, поради 

което са представени като обща група „пионерни видове“.  

При обикновения смърч и обикновения бук, с изключение на оцелелия 

предварителен подраст с височина над 1 m, нововъзникналият подраст във 

всички подобекти е концентриран в най-ниските степени по височина. Това е 

свързано с по-бавните темпове на растеж на тези два вида през първите 

години, особено на обикновения смърч. Големият брой фиданки с височина 21-

50 сm в подобекти BBR-WT, BBR-BB, MP-BB, OF-WT и OF-BB отразява пика 

във възобновителните процеси през първите години след природните 

нарушения (виж т. 3.5.3.) и се дължи на “застъпването” на освободен 

предварителен подраст и нововъзникнал последващ подраст (Heurich, 2009). 

За разлика от климаксните видове, подрастът от пионерни видове е 

представен основно в по-високите степени на височина – „150-200 cm“ и „>200 

cm“, което е свързано с по-бързия му растеж след 1 m височина, както и поради 

ограниченото възобновяване през последните годиниВъв всички обекти, освен 

BBR-FIR, разпределението на подраста от пионерни видове по степени на 

височина показва два пика – един пик при височинен клас „51-100 cm“ и втори 

пик при височини над 1.5-2 m. Първият пик е формиран от индивиди възникнали 

след изсъхването на гората, както и от индивиди, които вероятно са 

периодично прехапвани от дивеч преди да надхвърлят 1 m. Вторият пик е 

формиран основно от освободения предварителен подраст, както и от отделни 

индивиди последващ подраст, които са надхвърлили тази височина от 1 m.  
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Фиг. 11. Височинна структура на подраста в изследваните подобекти 
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3.6. ЗНАЧЕНИЕТО НА МИКРОМЕСТОРАСТЕНИЯТА ЗА ЕСТЕСТВЕНОТО 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ  

С цел установяване на значението на микроместорастенията за 

възобновяването на смърчовата гора след природни нарушения е изчислено 

процентното разпределение на подраста от обикновен смърч, обикновен бук и 

пионерните видове спрямо отделните типове микроместорастения (виж т. 3.4.), 

в които е установен този подраст. Данните са съпоставени с процентното 

разпределение на съответните типове микроместорастения. За целта са 

обединени количествените данни за подраста и микроместорастения от всички 

пробни площи във всички подобекти.  

Представените във фиг. 12 резултати показват, че от всички изследвани 

дървесни видове подрастът на обикновения смърч е най-зависим от 

микроместорастенията. Очаквано, най-голямо отрицателно влияние върху 

разпространението на смърчовия подраст имат видове от род Rubus и 

чимовите треви (Павлов и др., 1996; Димитров, 1999; Wohlgemuth et al., 2002; 

Macek et al., 2017). Този тип рудерална растителност покрива средно 51% от 

площта на изследваните шест подобекта, но сред нея са установени едва 9% 

от смърчовия подраст или средно 8 бр./ha, т.е. шест пъти по-малко от 

очакваната средна гъстота (средно 50 бр./ha). Може да се предположи, че дори 

моментът на настаняването на смърчовия подраст съвпада с периода на 

развитие на тази растителност (Пенев, 1948; Wohlgemuth et al., 2010b).  

Значително по-слабо е потискащото въздействие на видове от род 

Vaccinium и ниските треви (основно от род Luzula), които при средно покритие 

от 12% включват 11% от смърчовия подраст, т.е. средна гъстота 42 бр./ha. По-

доброто възобовяване на обикновения смърч сред ниски храстчета (вкл. 

боровинки) и мъхове спрямо чимовите треви е наблюдавано и при други 

изследвания (Александров, 2015; Heurich, 2001; Jonášová & Prach, 2004; 

Holeksa et al., 2007, 2012). 
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Фиг. 12. Процентно разпределение на количеството подраст по типове 

микроместорастения и процентно разпределение на покритието на 

микроместорастенията (МД-мъртва дървесина) 
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Очаквано рудералната растителност оказва потискащо въздействие и 

върху възобновяването на обикновения бук (Szwagrzyk et al., 1996), тъй като 

само 19% от подраста от обикновен бук са установени върху този тип 

микроместорастене при средно покритие 51%. За разлика от тази растителност, 

сред видове от род Luzula и род Vaccinium (при средно покритие 12%) е 

установен близо половината подраст от обикновен бук (44%).  

Храстово-тревната покривка е основният тип микроместорастене, при 

който се развива подраста от пионерни видове, като гъстотата му достига до 

230 бр./ha. Предполага се, че той също е възникнал върху гол почвен субстрат, 

но за разлика от бавноразавиващите се климаксни видове успява да надделее 

конкуренцията на потискащите тревни и храстови видове. Това се потвърждава 

от факта, че след плътното затревяване на засегнатите площи, пионерните 

видове, подобно на двата климаксни вида, са спрели да увеличават участието 

си във възобновяването (виж т.3.5.3-4). 

При обикновения смърч най-голям дял (25%) и най-голяма гъстота 

(средно 600 бр./ha) на подраста в засегнатите територии са установени върху 

кореновите плочи, които покриват само 2% от изследваните площи. Противно 

на очакването мъртвата дървесина да играе съществена роля като 

възобновителен субстрат за обикновения смърч (Александров, 2015; Цветанов, 

2016; Schönenberger et al., 1992; Holeksa & Ciapała, 1998; Jehl, 2001; Holeksa et 

al., 2007; Bače et al., 2012; Budzakova et al., 2013), при настоящото изследва е 

установено, че делът на смърчoвия подраст върху мъртвата дървесина (със 

среден дял в покритието във всички подобекти от 10%) е минимален – около 

6%. Въпреки наличието на голямо количество мъртва дървесина, особено в 

резерватните територии, където покритието на този субстрат достига 16%, 

само нищожна част от нея е в напреднал стадий на разлагане, като върху нея 

гъстотата на смърчовия подраст надхвърля 2000 бр./ха.  
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3.7. ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ЕСТЕСТВЕНОТО 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ВЪВ ВЕТРОВАЛНИТЕ И КОРОЯДНИ ПЛОЩИ  

3.7.1. КОРЕЛАЦИОННИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ФАКТОРНИТЕ ПРОМЕНЛИВИ И 

ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ  

 

При предварителната оценка на индивидуалните взаимовръзки между 

изследваните факторни променливи и тези описващи възобновяването (Табл. 

2) се установи, че се наблюдават сложни взаимоотношения между отделните 

променливи (много променливи са корелирани помежду си). Ефектът на 

факторните променливи върху тези на възобновяването е по-недвусмислено 

определен чрез извършените PLS регресионни анализи. Те вземат под 

внимание не само индивидуалните взаимовръзки между променливите, но и 

това как изследваните фактори съвкупно си взаимодействат при определяне на 

ефекта на всеки един от тях върху отделните параметри на възобновяването.  

Най-силна е корелацията между следните фактори: DistType (Тип 

нарушение) и PostDistPer (Период след нарушението) (-0.87); CanClo20 

(Склопеност) и Struct20 (Структурна хетерогенност) (-0.76); HighVegCov 

(Покритие на Rubus sp. и високи треви) и LowVegCov (Покритие на ниски треви) 

(-0.70); CanClo20 (Склопеност) и TreeDens (Гъстота на дървостоя) (+0.65); 

PitMndCov (Покритие на кореновите плочи) и VegFreeCov (Незатревено 

покритие) (+0.61). Отрицателната корелация между DistType и PostDistPer се 

дължи на разграничението във времето между възникването на ветровалните 

площи през 2001 г. и последващите короядни петна в периода 2004-2008 г. 

Корелацията между CanClo20, Struct20 и TreeDens показва, че склопеността, 

т.е. проективното покритие на короните на дърветата, зависи най-вече от 

гъстотата на дървостоя и структурата на гората. Отрицателната корелация 

между основните типове земно покритие HighVegCov и LowVegCov означава, че 

когато доминира единият тип храстово-тревната покривка другият тип е с 

реципрочно по-малко покритие. 
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3.7.2. ПРЕДВАРИТЕЛНО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТ ОБИКНОВЕН СМЪРЧ 

 

Според получените резултати от PLS регресионния анализ (фиг. 13), 

вариацията на предварително възобновяване от обикновен смърч (т.е. 

възобновяването съществувало преди природните нарушения, LogPaAdvReg) 

се обяснява статистически достоверно (p≤0.05) от комбинацията от факторни 

променливи, като се влияе най-силно от вариацията на следните променливи: 

HighVegCov (покритието на високата храстово-тревна покривка); LowVegCov 

(покритието на ниската храстово-тревна покривка); CanClo20 (склопеността); 

Struct20 (структурната хетерогенност). Последните две променливи не са 

разположени изцяло в равнината на производната променлива (LogPaAdvReg), 

но имат значителен ефект върху общата вариация в модела. Макар и слаба, е 

налице корелация и с DistSever. Прави впечатление, че противно на 

очакванията факторните променливи CWDCover, Manag и DistType не оказват 

съществено въздействие върху вариацията на LogPaAdvReg.  

При оценка на въздействието на факторните променливи върху 

предварителното възобновяване от обикновен смърч, прави впечатление, че 

склопеността, т.е. проективното покритие на короните на дърветата, е в 

корелация най-вече с гъстотата на дървостоя и структурата на гората, което е 

установено и от Bujoczek (2015). Склопеността предопределя количеството 

светлина, която достига до земната повърхност, а оттам и развитието на 

храстово-тревната покривка и дървесния подраст. Съпоставянето на 

количеството на предварителния смърчов подраст в пробните площи спрямо 

склопеността показва, че то е най-голямо при склопеност между 0.6 и 0.7 (фиг. 

14). Следователно, смърчови гори със сходна склопеност (т.е. 0.6-0.7), 

съответно с по-хетерогенна структура, имат най-голям потенциал да се 

възстановят бързо след ветровали и короядни каламитети благодарение на по-

доброто предварително възобновяване от обикновен смърч.   
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Фиг. 13. PLS регресионен анализ на предварителното възобновяване от 

обикновен смърч 

 

Фиг. 14. BOX-plot диаграма на предварителното възобновяване от обикновен 

смърч спрямо склопеността на гората преди нарушението 

 



 

 

 

- 32 - 
 

3.7.3. ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТ ОБИКНОВЕН СМЪРЧ 

Вариацията на последващото възобновяване от обикновен смърч (т.е. 

подраста възникнал след настъпването на природното нарушение, фиг. 15) се 

обяснява статистически достоверно (p≤0.05) от използваните факторни 

променливи. Следните променливи са с най-съществено значение: LowVegCov 

(покритието на ниската храстово-тревна покривка); DisType (тип природно 

нарушение); PostDistPeriod (период след природното нарушение); HighVegCov 

(покритието на рудералните видове); Alt (надморската височина); както и 

PitMndCover (покритието на коренови плочи).  

 

Фиг. 15. PLS регресионен анализ на последващото възобновяване от 

обикновен смърч  

Във връзка с установената корелация между LogPaPostDistReg от една 

страна и LowVegCov (покритие от ниски треви и Vaccinium sp.), HighVegCov 

(покритие от високи треви и Rubus sp.) и PitMndCover (покритие от коренови 

плочи и ями), е съпоставено количеството на последващия смърчов подраст 

спрямо покритието на двата типа храстово-тревна покривка и покритието на 
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кореновите плочи. Анализът показва, че възобновяването на обикновения 

смърч след природните нарушения е най-обилно в пробните площи, в които 

покритието на видове от род Luzula и род Vaccinium към датата на 

изследването е над 60% (фиг. 28), покритието на потискащата рудерлна 

растителност не надхвърля 20% (фиг. 29), а покритието на кореновите плочи е 

над 10% (фиг. 16).  

 

Фиг. 16. BOX-plot диаграма на последващото възобновяване от обикновен 

смърч спрямо покритието на коренови плочи 

3.7.4. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТ ОБИКНОВЕН БУК 

Вариацията на възобновяването от обикновен бук (LogFsReg, фиг. 1) се 

обяснява статистически достоверно (p≤0.05) от използваните в модела 

факторни променливи. С най-голямо значение са факторите LowVegCov 

(покритие на ниската храстово-тревна покривка) и корелираната с нея 

HighVegCov (покритие на високата храстово-тревна покривка); Beech25m 

(наличие на букови дървета в R=25 m); VegFreeCov (покритието на незатревени 

площи); DistSever (степен на повреда на дървостоя). Факторните променливи 

Manag и Alt, които се очаква да влияят върху възобновяването на обикновения 

бук, в случая не оказват съществено въздействие върху вариацията на 

LogFsReg. 
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Фиг. 17. PLS регресионен анализ на възобновяването от обикновен бук 

3.7.5. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ОТ ПИОНЕРНИ ВИДОВЕ 

Вариацията на възобновяването от пионерни видове (LogPioneersReg) 

(фиг. 18) съществено се обяснява с факторните променливи Expo (изложение), 

с PitMndCov (покритие на кореновите плочи), с LowVegCov (покритие на ниската 

храстово-тревна покривка) и корелираната с нея HighVegCov (покритие на 

високата храстово-тревна покривка), както и по-слабо с VegFreeCov (покритие 

на незатревена почва). Факторните променливи Manag, Alt и DisType, не 

оказват съществено въздействие върху вариацията на LogPioneersReg. 

По отношение на изложението, по-високи количества подраст от 

пионерни видове са установени в пробни площи на сенчести склонове (N, NW, 

NE и Е) – 453 бр./ha, докато на по-припечните склонове (S, SW, SE, W) 

възобновяването е значително по-слабо - 189 бр./ha (p=0.008). Този резултат се 
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обяснява с по-благоприяните влажностни условия на по-сенчестите изложения, 

които са от основно значение за развитието на дървесните видове като цяло. 

 

Фиг. 18. PLS регресионен анализ на възобновяването от пионерни видове 

3.8. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИЗКУСТВЕНОТО И ЕСТЕСТВЕНОТО 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ В ИЗСЛЕДВАНИТЕ ОБЕКТИ 

Сравнителният анализ на изкуственото и естественото възобновяване е 

направен с цел оценка на ефективността и целесъобразността на планираните 

и извършени лесокултурни дейности след санитарните сечи в засегнатите 

площи в м. „Меча поляна“ (MP-BB) и м. „Офелиите“ (OF-WT и OF-BB). Във 

ветровалната площ в м. „Офелиите“ (OF-WT) през 2014 г., или близо 10 г. след 

основните залесителни дейности, е установена численост на смърчовите 

култури от средно 150 бр./ha, т.е. близо 11 пъти по-малко от числеността на 

естествения подраст – 1640 бр./ha (вкл. 1000 бр./ha от обикновен смърч) (фиг. 
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19). Залесяването на сечищата в короядните петна в м. „Меча поляна“ (MP-BB) 

и в м. „Офелиите“ (OF-BB) е извършено също с фиданки от обикновен смърч, 

като са установени и единично бяла мура и бял бор. През 2014 г. числеността 

на културите е съответно 451 бр./ha и 274 бр./ha в двата обекта, което се 

доближава до числеността на естествения подраст – 409 бр./ha и 464 бр./ha.  

 

фиг. 19. Количество на изкуствения подраст спрямо естественото 

възобновяване в изследваните подобекти 

Доколкото предвидените по технологичен план гъстоти на културите са 

2500-3000 бр./ha, установените разлики вероятно се дължат на сериозни загуби 

и неравномерно залесяване. При изследване на причините за високите загуби 

при горските култури в м. „Офелиите“, Dountchev & Zhelev (2015) установяват 

отпад при залесените смърчови фиданки от близо 70% за 8-годишен период. 

Най-голям е бил отпадът при фиданките, които към 2006 г. са били с височина 

под 50 cm и особено тези с височина под 20 cm.  
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4. ИЗВОДИ 

Въз основа на анализа на получените резултати могат да бъдат 

направени следните изводи: 

1. Едроплощните природни нарушения (основно ветровали и короядни 

каламитети) са със съществено значение за развитието на смърчовите гори в 

Природен парк „Витоша“, засягайки близо 1/3 от площта им след обявяването 

на защитената територия през 1934 г. 

2. Във всички обекти, вкл. в резерват „Бистришко бранище“, естественото 

възобновяването на засегнатите след 2001 г. смърчови гори протича успешно, 

но сравнително бавно, като средната численост на подраста в подобектите 

варира между 400 и 1600 бр./ha. Възобновителните процеси са най-интензивни 

през първите 2 до 5 години, докато храстово-тревната растителност все още не 

е завзела откритите площи.  

3. В преобладаваща част от засегнатите площи възобновяването е 

доминирано от пионерните видове офика, ива и трепетлика. По-слабото 

възобновяване от късносукцесионни видове може да се обясни с ограниченото 

предварително възобновяване и с липсата на разложена мъртва дървесина, 

която е ключов субстрат за възобновяването на обикновения смърч на по-

голяма надморска височина, в зачимени или силно каменливи участъци.  

4. В смърчови насаждения, които преди природните нарушенията са се 

отличавали с хетерогенна структура и със склопеност 0.6–0.7, възобновявнето 

след нарушенията протича най-бързо и е доминирано от късносукцесионните 

видове обикновен смърч и обикновен бук, тъй като в тези насаждения 

възобновителните процеси са започнали преди нарушенията.  

5. Като неблагоприятни за възобновяването се отличават 

микрогрупировките, доминирани от Rubus ideaus L., Epilobium angustifolium L. и 

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.  
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6. Възобновителните субстрати, които осигуряват най-благоприятни 

условия за развитието на подраста от обикновен смърч и частично от 

останалите видове в изследвните площи са мъртвата дървесина, когато е в 

напреднал стадий на разлагане (за обикновения смърч), и буферните зони 

около нея, микроповишения като кореновите плочи, незатревените участъци, 

както и участъците с доминиращо участие на видове от род Luzula и род 

Vaccinium.  

7. В сравнение с короядните петна и горските пожари, във ветровалните 

площи (особено в неразчистените) е установено по-голямо видово 

разнообразие сред подраста, както и по-голямо разнообразие и по-голямо 

покритие на благоприятните за подраста възобновителни субстрати.  

8. Надморската височина и изложението оказват съществено въздействие 

върху естественото възобновяване в изследваните площи: с увеличение на 

надморската височина намалява количеството на последващото 

възобновяване при обикновения смърч; възобновяването на пионерните 

видове е най-обилно на сенчести склонове със северна и източна компонента.  

9. Не е установена значима корелация между количеството естествено 

възобновяване и  приложените след нарушенията управленски подходи – 

ненамеса в резерватните територии и съответно почистване и залесяване на 

засегнатите площи в стопанисваните гори. Налице е корелация между 

последващото възобновяване от обикновен смърч и типа природно нарушение. 

10. Изкуственото възобновяване в почистените ветровални и короядни 

площи (1550–1800 m надм.в.) протича с големи трудности, като са установени 

от 5 до 6 пъти по-ниски количества на засадените фиданки спрямо 

предвидените по технологичен план. Изкуственото възобновяване е 

недостатъчно съобразено с естетвения възобновителен потенциал на горите, 

като се отличава с по-беден видов състав и най-често с по-ниска численост от 

естествения подраст. 
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5. ПРЕПОРЪКИ 

На база направените изводи могат да бъдат дадени следните препоръки 

за природосъобразно управление и повишаване възобновителния капацитет на 

смърчовите гори в условията на едроплощни природни нарушения: 

1. Препоръчва се при стопанисването на горнопланинските смърчови гори в 

условията на повишен риск от едроплощни природни нарушения да се прилагат 

лесовъдски системи за формирането на смесени и структурно хетерогенни 

гори. При евентуални нарушения, това би позволило по-бързо възстановяване 

на гората поради разнообразието на видовия състав, оцеляването на групи 

дървета и постоянното наличие на предварително възобновяване. 

2. С цел създаване на подходящи микроместорастения за възобновяването 

на обикновения смърч е необходимо при извеждането на сечи да се оставя 

достатъчно количество мъртва дървесина, която е ключов възобновителен 

субстрат.  

3. В защитени територии, които имат за цел опазване на естествените 

процеси в смърчовите гори, се препоръчва запазване на режима на ненамеса, с 

което се гарантира опазване на естественото разнообразие от 

микроместорастения и видове, както и възстановяване и запазване на 

естествения характер и структурното разнообразие на смърчовите гори след 

едроплощни нарушения.  

4. Залесяването след природни нарушения следва да се извършва при 

крайна необходимост, като се изчаква минимум 2-3 години, за да бъдат взети 

под внимание потенциала и видовия състав на естественото възобновяване. 

Препоръчва се залесяването с обикновен смърч опитно да се допълва, 

съобразно условията, с обикновен бук, бял бор, бяла мура и други пионерни 

видове.  

5. Най-подходящи места за залесяване с обикновен смърч са незачимените 

участъци, добре дренираните и проветриви микроповишения, както и 

периферните зони около трупите на повалени дървета и пъновете.  
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

I. Приноси с научно-теоритичен характер: 

1. Установена е връзка между възобновителния потенциал на смърчовите 

гори след едроплощни нарушения и структурните показатели на насажденията 

преди нарушенията. 

2. Потвърдено е неблагоприятното въздействие на чимовите треви и 

съответно положителното значение на мъртвата дървесина, кореновите плочи, 

незатревените участъци, както и участъците с доминиращо участие на видове 

от род Luzula и род Vaccinium за възобновяването на обикновения смърч в 

засегнатите територии. 

3. Потвърдено е, че възобновителните процеси са най-интензивни през 

първите 2 до 5 години, докато храстово-тревната растителност все още не е 

завзела откритите площи. 

4. Установена е отрицателна връзка между количеството подраст от 

обикновен смърч в засегнатите територии и увеличаващата се н.в. 

5. Потвърдено е, че в горнопланския пояс на смърчовите гори изкуственото 

възобновяване в едроплощните открити пространства протича с големи 

трудности. 

II. Приноси с научно-приложен характер: 

1. Изяснено е значението на едроплощните природни нарушения (основно 

ветровали и короядни каламитети) за развитието на смърчовите гори в 

Природен парк „Витоша“ след обявяването на защитената територия. 

2. Предложен е нов подход за оценка и визуализиране на въздействието и 

размера на ефекта на факторни променливи върху параметрите на 

възобновяването чрез PLS (partial least square) анализ. 

3. Установено е доколко е успешно и интензивно възобновяването в 

засегнатите от едроплощни природни нарушения смърчови гори в ПП „Витоша“. 

4. Посочени са мерки, с които да се гарантира както по-висок 

възобновителен потенциал на смърчовите гори, така и по-ефективно 

възстановяване на засегнатите територии след едроплощни природни 

нарушения.  
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