
3

НАУКА ЗА ГОРАТА, КН. 1-2, 2011
FOREST SCIENCE, No 1-2, 2011

раЗПрОстранение, структура и динамика на гОрите 
От CARPINUS ORIENTALIS MILL. В иЗтОЧния дял  
на ЗаПадна стара Планина и ВъЗмОжнОсти  

За устОЙЧиВОтО им уПраВление

Йонко Додев, Груд Попов
Институт за гората – София
Българска академия на науките

абстракт: Проучено е разпространението, структурата и динамиката на 
горите от Carpinus orientalis Mill. в Източния дял на Западна Стара планина. Проучва-
нията показват, че Carpinus orientalis е един от най-сухоустойчивите, невзискателни и 
пластични видове у нас. Той се оказва най-пригоденият и устойчив дървесен вид върху 
варовикова основна скала и формираните върху нея много бедни хумусно- карбонатни 
почви. Определени са три основни групи месторастенията, при които се развива 
източният габър в региона. На тази основа са дефинирани необходимите лесовъдски 
дейности за устойчиво стопанисване на крехките екосистеми формирани от него.

ключови думи: източен габър, Източен дял на Западна Стара планина, 
месторастения, устойчиво стопанисване

уВОд

Въпреки повсеместното си и широко разпространение, горите 
от източен (келяв) габър (Carpinus orientalis Mill.) не са били обект на 
задълбочени и подробни изследвания от горската наука. Те са смятани 
за малоценни и докато съществува стопански клас „реконструкция“ 
автоматично са причислявани към него, само заради състава си. 
Този факт е красноречив не толкова за реалното им състояние, 
колкото за отрицателното и недалновидно отношение на науката 
и практиката към тях. Освен важното им екологично значение, 
се установяват гори от източен габър и в добро състояние на 
изключително бедни месторастения, в които не се води стопанска 
дейност, единствено заради „малоценния“ им състав. Подменянето 
на източния габър основно с иглолистни видове също не е изпълнило 
целта си. Създадените иглолистни култури се разпадат, като новото 
поколение гора е отново основно от източен габър.

Въпреки приоритетната, активна и целенасочена дейност 
за неговото премахване в близкото миналото е ясно, че тя не е 
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дала очаквания ефект. Делът на източния габър при всяко следващо 
лесоустройство, не само че не намалява в резултат на извършените 
дейности, но процентното му участие се запазва и дори се увеличава. 
Според научните сценарии, очакваните отрицателни последици от 
глобалните климатични промени ще окажат най-силно отрицателно 
влияние върху месторастенията, където основен лесообразувател 
е източния габър (Раев и др., 2011). В светлината на актуалните 
разбирания и схващания за устойчиво и многофункционално развитие 
на горските екосистеми, все повече ще се засилва екологичната роля 
на този до скоро незаслужено пренебрегван и смятан за малоценен и 
плевелен дървесен вид.

Основна цел на настоящото проучване е да определи 
разпространението, състоянието и структурата на насажденията 
от Carpinus orientalis Mill. в Източния дял на Западна Стара планина 
и да се установят възможности за научно обосновано, устойчиво и 
рационално стопанисване на тези екосистеми.

Задачите на проучването могат да се групират в следния 
порядък:

Изработване на лесовъдска характеристика на източно-
габъровите гори в района – установяване на площта им, 
разпределението по надморска височина, релеф, почвени условия, 
възраст, гъстота, пълнота и склопеност;

Изследване условията на месторастене, върху които са 
формирани насажденията от източен габър, с оглед обединяването 
им в групи със сходни условия, изискващи и провеждане на еднопосочни 
лесовъдски мероприятия;

Проучване растежа на горите от Carpinus orientalis в различните 
групи месторастения, както и въпросите засягащи диференциацията, 
самоизреждането, гъстотата и пълнотата на дървостоите с оглед 
по-пълно установяване биологията на вида;

В зависимост от устойчивостта и особеностите на тези гори 
да се даде отговор на въпроса каква част от тях и върху какви 
месторастения е целесъобразно да се поддържат и подмладяват 
като чисти и смесени източно-габърови насаждения и при кои е 
целесъобразен постепенен преход и смяна с други по-продуктивни 
дървесни видове.

ОБект и метОд на раБОта

Настоящото проучване е проведено в периода 2010-2011 г. и 
обхваща Източния дял на Западна Стара планина и най-западните 
части на Средна Стара планина. Разглежданата територия попада 
в границите на Държавните горски стопанства „Ботевград“ и 
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„Етрополе“ и включва северните дялове на планините Ржана, 
Мургаш, Етрополска и Златишко-Тетевенска, както и Ботевградския 
и Етрополския Предбалкан.  

Лесовъдската характеристика на източно-габъровите гори в 
района е направена въз основа на лесоустройствените проекти на 
ДГС „Ботевград“ и „Етрополе“, като са разгледани всички насаждения, 
в които източният габър присъства с над 50%  в състава.

В изследвания район броят на насажденията с преобладаващо 
негово участие е 1670. Те обхващат площ от 4156,1 ha, което е 7% 
от общата залесена площ. Реалното  участие на източния габър 
е значително повече, понеже участва и в насаждения с от 1 до 4 
единици в състава им, макар и да не е доминиращ дървесен вид.

За проучване динамиката на растежа и структурата на тези 
гори в настоящата статия е събрана, обработена и анализирана 
информация от заложени 24 постоянни и временни пробни площи 
в представителни участъци. В тях е направено пълно клупиране на 
дървостоя и са измерени всички лесовъдски признаци на насажденията 
(възраст, височина, диаметър, запас, прираст, склопеност, гъстота и 
т. н.) по установените от горската таксация методи.

реЗултати и ОБсъждане

разпространение, надморска височина и релеф
Естественият ареал на източния габър обхваща Средна и Южна 

Европа, Мала Азия, Кавказ и Северен Иран. В България той е широко 
разпространен и често срещан дървесен вид по предпланинските 
каменливи склонове в диапазона на долния горскорастителен пояс 
и нископланинския подпояс на средния горскорастителен пояс по 
Класификационната схема на типовете месторастения в Република 
България (2011).

В Източната част на Западна Стара планина участието на 
източния габър се движи в диапазона от 4 до 10% от общата залесена 
площ на района. По-голямо разпространение има в по-ниските горско-
стопански участъци – Правец, Видраре, Ботевград, Литаково, Лопян, 
където са разположени 85% от източно-габъровите насаждения. 
Много по-малко от горите от източен габър (едва 15%) се намират 
в  горско-стопанските участъци Ямна, Етрополе, Малки Искър и 
Врачеш, където по-голямата част от площта на горския фонд е 
разположена над 800 m надм. в.

Разпределението на насажденията от него в района показва, 
че те се придържат основно в диапазона от 350-400 m до 750-800 
m, както е видно от фиг. 1. Под и над тази височинна граница се 
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срещат значително по-рядко. Разпределението им между 400 и 700 
м е почти равномерно с приетия петдесетметров интервал, което 
показва диапазона и условията, при които видът успешно се развива и 
разпространява в Стара планина. Той не понася ниски температури, 
хладна зима и студени въздушни течения, характерни за планинските 
условия над 1000 m, но при по-благоприятните условия на равнинния 
и равнинно-хълмист пояс под 400 m неговото разпространение се 
определя от почвеното богатство и там бива изместен от други 
дървесни видове. 

Горите от източен габър са формирани предимно на стръмни 
(67%) и много стръмни терени (16%) – фиг. 2. Често те са близо до 
населени места и пътища, и в миналото са били земи, подложени на 
активна антропогенна дейност – паша, добив на листников фураж, 
планинско земеделие. В следствие на това почвите са изтощени, 
хумусният слой е много тънък или почти липсва, а ерозионните процеси 
са в напреднал стадий. На този фон безспорна е противоерозионната 
и почвоподобрителна роля, която имат източно-габъровите гори на 
тези стръмни терени.

Горите от източен габър определено предпочитат по-светли и 
топли припечни изложения (76%) и много по-рядко заемат по-тъмни 
и хладни сенчести изложения (24%). Най-често растат по горните 
части на склоновете и билата (78%). Доста по-рядко се срещат по 
долните части на склоновете (21%), а в падините, равнините, както 
и по самите върхове такива насаждения почти не се формират. 

Фиг. 1. Разпределение на площта на насажденията от източен габър 
по надморска височина

Fig. 1. Distribution of the area of C. orientalis forests according to altitude
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Основна скала и почвени условия
Основните скали оказват своето влияние за формирането на 

различните типове месторастения по отношение на богатството 
им. Разбира се, това влияние се проявява в комплекс с останалите 
почвообразуващи фактори – климат, релеф, надморска височина, 
горскодървесна растителност. Разпределението на горите от 
източен габър в зависимост от основната скала е представено на 
фиг. 3. Най-разпространен е на формирани върху пясъчник сиви почви. 

Фиг. 2. Разпределение на площта на насажденията от източен габър  
по наклон на терена

Fig. 2. Distribution of the area of C. orientalis forests according to terrain slope

Фиг. 3. Разпределение на горите от източен габър взависимост  
от основната скала

Fig. 3. Distribution of the area of C. orientalis forests according to bedrock



8

Това е нормално, тъй като пясъчникът е най-широко застъпената 
скала в ареала на разпространение на източения габър в района. Но 
по-интересен е фактът, че на второ място е варовикът. Той е 
разпространен едва върху около 3% от територията на изследвания 
район, но половината от тези площи са заети с източен габър, а в 
останалите присъства с по-малко участие. На практика в Източния 
дял на Западна Стара планина това е най-разпространеният дървесен 
вид върху варовикова основна скала и формираните върху нея бедни 
хумусно-карбонатни почви (рендзини).

При определяне насоките за стопанисване на горите от източен 
габър трябва много сериозно да се вземат предвид условията на 
месторастенето, при които те се развиват. В Източния дял на 
Западна Стара планина те са формирани върху сиви горски почви 
(Grey Luvisols), рендзини (Rendzinas) и кафяви горски почви (Dystric-
Eutric Cambisols), определени от Инструкцията за установяване и 
картиране на типовете горски месторастения и определяне състава 
на дендроценозите (2011) – фиг. 4.

Насажденията от C. orientalis са най-разпространени върху 
светлите сиви горски почви (Grey Luvisols – Albic) – 44%, и 
обикновените сиви горски почви (Grey Luvisols – Haplic) – 30%. Тези 
почви са развити в целия диапазон от 200 m до 600 m, на всички 
изложения и напълно обхващат долната част на разпространение на 
източния габър. Двата типа сиви почви се различават помежду си 

Фиг. 4. Почви, върху които са формирани горите от източен габър
Fig. 4. Soils on which C. orientalis forests were formed
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по съдържанието на хранителни вещества и мощност, но в заетите 
с източен габър насаждения за тях са в сила общи закономерности. 
А-хоризонтът е сравнително маломощен, а В-хоризонтът е два или 
повече пъти по-мощен от хумусния, уплътнен и в различна степен 
оглеен, значително по-беден на хранителни вещества. Азотното 
съдържание е сравнително малко, а режимът на фосфорното хранене – 
неблагоприятен. Тези почви имат лош въздушен и воден режим, поради 
наличието на уплътнен преходен хоризонт. През периода на валежите 
и снеготопенето в горния хоризонт се създава преовлажняване, което 
силно намалява аерацията им.

Силно впечатление прави широкото разпространение на C. 
orientalis върху рендзини (Rendzinas) – 19%. Тези почви заемат едва 2,9% 
от дървопроизводителната площ на изследвания район, но половината 
от тях са заети с гори от източен габър. Това доказва неговата 
приспособимост и устойчивост към лошите растежни условия, които 
хумусно-карбонатните почви предоставят. Характеризират се със 
средномощен А-хоризонт (10-25 cm) и не винаги обособен В-хоризонт. 
Съдържанието на хранителни вещества е високо, но те са в неусвоима 
форма, което се дължи на блокиращото действие на калция. Наситени 
са с бази и са с неутрална до средно алкална реакция. В долния пояс има 
недостиг на влага, тъй като тя се просмуква много бързо на големи 
дълбочини. По механичен състав са песъчливо-глинести. Голяма част 
от районите, където са разпространени тези почви са обезлесени и 
ерозионните процеси са в напреднала фаза. Източният габър върху 
рендзини формира смесени насаждения с участие на благун (Quercus 
frainetto), космат дъб (Quercus pubescens), мъждрян (Fraxinus ornus), цер 
(Quercus cerris), бук (Fagus sylvatica), както и участва като подраст  и 
постепенно измества белия и черен бор в създадените култури. 

Едва 7% от източно-габъровите гори растат върху кафяви 
горски почви (Dystric-Eutric Cambisols). На тези по-благоприятни 
месторастения той бива лесно изместен от по-високопроизводителни 
букови и горунови насаждения.

По отношение на почвената влага 56% от източно-габъровите 
гори растат на сухи почви, 37% на сухи до свежи и едва 7% от тях са 
на свежи почви (фиг. 5). Тези данни са поредното доказателство, че 
източният габър е един от най-сухоустойчивите, невзискателните 
и приспособими към неблагоприятните почвените условия дървесни 
видове. Освен почвено засушаване, той успешно понася и ниска 
атмосферна влажност.

В Източната част на Западна Стара планина 80% от горите 
от източен габър растат върху бедни и много бедни почви. В 
53% от случаите почвите са плитки или твърде плитки. 50% от 
месторастенията са силно каменливи, 45% са средно каменливи и 
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само 5% са слабо каменливи. Според механичния си състав почвите 
са предимно песъчливо-глинести (70,5%) и значително по-рядко са 
глинесто-песъчливи (28,7%), а според плътността си са рохки (фиг. 
6, 7, 8 и 9).

В известно отношение източният габър може да се сравни с 
пионерното значение на белия бор в горната лесорастителна зона. 
По отношение на почвените условия двата вида заемат еднаква 
екологична ниша. Разликата е, че в долната лесорастителна зона 
антропогенното натоварване е значително по-голямо, а също така и 
влажностният режим на екосистемите е много по-неблагоприятен. 
Източният габър осигурява горска среда при силно неблагоприятни 
условия и това е предпоставка за устойчиво развитие на горските 
хабитати, които той формира и на тези, които са пряко или косвено 
свързани с него.

типове месторастения и типове гора
По време на изследванията бе установено, че условията на 

месторастене, върху които са разпространени горите от източен 
габър в Източния дял на Западна Стара планина, се характеризират 
с голямо разнообразие и обхващат 18 типа горски месторастения, 
определени по Класификационна схема на типовете горски 
месторастения в Република България (2011) – таблица 1.

За цялостно обхващане при проучванията на горите от източен 
габър, се наложи обобщение на всички типове месторастения в три 
групи (фиг. 10). Това позволи да се изследва динамиката на техния 
растеж и развитие, както и набелязването на еднородни лесовъдски 

Фиг. 5. Разпределение на горите от източен габър в зависимост  
от влажността на почвата

Fig. 5. Distribution of the area of C. orientalis forests according to soil moisture



11

системи и мероприятия за стопанисване на насажденията, формирани 
на сходни условия на месторастене. 

Първа група
насаждения от източен габър на средно-богати условия на 

Фиг. 6. Разпределение на горите от източен габър в зависимост  
от богатството на почвата 

Fig. 6. Distribution of the area of C. orientalis forests according to soil richness

Фиг. 7. Разпределение на горите от източен габър в зависимост  
от дълбочината на почвата

Fig. 7. Distribution of the area of C. orientalis forests according to soil depth
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месторастене. Срещат се на различни изложения, но предимно на 
сенчести, върху наклонени и стръмни терени. Формирани са на сухи 
и сухи до свежи месторастения. Почвите са средно-богати, средно-
дълбоки, слабо или средно каменливи. В така определената група 
попадат типовете месторастения: СД2 (14), С1 (15), СД2 (17), С1 
(19), С2,1 (20), С2 (27), С2 (30), С2 (124). Към нея спадат 22% от 
горите от източен габър в района. Примери за такива насаждения са 
дъбовите, буковите, липовите и габъровите гори, които вторично 
са деградирали в резултат на отрицателно антропогенно влияние 
и са се превърнали във формации с преобладание на източен габър. 

Фиг. 8. Разпределение на горите от източен габър в зависимост  
от каменливостта на почвата

Fig. 8. Distribution of the area of C. orientalis forests according to soil stoniness

Фиг. 9. Разпределение на горите от източен габър взависимост  
от механичния състав на почвата

Fig. 9. Distribution of the area of C. orientalis forests according to mechanical  
composition of soil
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Причините за това са били неправилна лесовъдска намеса, активна 
паша, уплътняване на почвата, добив на листников фураж и др.

Втора група
насаждения от източен габър на относително бедни условия 

на месторастене. Срещат се на различни изложения, но предимно на 
припечни, върху наклонени и стръмни терени. Месторастенията са 
сухи и сухи до свежи. Почвите са плитки до средно-дълбоки, средно до 
силно каменливи, ерозирани в I-III степен. Почвата е бедна на хумус. 
А-хоризонтът е силно изнесен или почти липсва. Тази група включва 
следните типове месторастения: B1 (138), В1,2 (21), В1 (28), В1,2 (31), 
АВ1 (122), В1,2 (125), В1; 1,2; 2 (131) и В1; 1,2; 2 (133). На тях са формирани 
72% от източно-габъровите гори в района. В миналото тези терени 
са били подложени на засилена антропогенна дейност, в резултат на 
което са изтощени и девалстирани. Също така тук се наблюдават 
и множество изкуствено създадени култури от бял и черен бор на 

таблица 1
Разпределение на горите от източен габър по типове месторастения

Table 1
Distribution of the area of C. orientalis forests depending on sites

тип месторастене
Sites

Площ, ха
Area, ha

Процент от площта, %
Percentage of the area, %

М-І-2 СД2 (14) 4,3 0,1

М-І-2 С1 (15) 17,6 0,4

М-I-2 В1 (138) 77,6 1,9

М-І-3 СД2 (17) 0,4 0,1

М-І-3 С1 (19) 538,8 13,0

М-І-3 С2,1 (20) 233,2 5,6

М-І-3 В1,2 (21) 1252,2 30,1

М-ІI-1 С2 (27) 47,1 1,1

М-ІI-1 В1 (28) 449,1 10,8

М-ІI-1 С2 (30) 38,3 0,9

М-ІI-1 В1,2 (31) 180,0 4,3

М,Т,Ю–I АВ1 (122) 314,3 7,6

М,Т,Ю–II-1 С2 (124) 29,0 0,7

М,Т,Ю–II-1 В1,2 (125) 426 10,3

М,Т,Ю-I В1; 1,2; 2 (131) 237,8 5,7

М,Т,Ю-I А0; 1 (132) 197,3 4,7



14

нетипични за тях месторастения. Част от тях (особено културите 
от бял бор създадени под 500 m) не са в добро състояние и след 
определена възраст започва процес на разпадане, като източният 
габър отново формира основната част от подраста.

трета група
насаждения от източен габър на нелесопригодни и 

непродуктивни терени. Формирани са на стръмни терени с изпъкнала 
форма, предимно на припечни изложения. Почвата е най-често хумусно-
карбонатна, много суха, твърде плитка, силно каменлива, със слаби 
лесорастителни свойства. Ерозирана е в Iv-v степен, в резултат на 
което А-хоризонтът липсва, а В-хоризонтът е частично изнесен. Това 
я определя като много бедна на хранителни вещества. В тази група 
са включени следните типове горски месторастения: А0;1 (132) и А1,2 
(134). 6% от насажденията от източен габър в района са формирани 
върху такъв тип месторастения. Както показва наименованието на 
тази група гори, в нея насажденията от източен габър в повечето 
случаи растат при екстремно лоши условия по отношение на 
влажност и богатство на почвата. Това са храстови формации 
върху сипеи, срутища, на силно ерозирани и крайно сухи урвести 
терени. В повечето случаи те са оценявани като „малоценни“, но са 
изключително ценни по отношение на биологичното разнообразие и 
техните екологични, противоерозионни, почвозащитни, водоохранни, 
климатообразуващи и естетични функции. 

Фиг. 10. Разпределение на горите от източен габър по групи месторастения
Fig. 10. Distribution of the area of C. orientalis forests according to sites
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състав и форма
Източният габър е изключително пластичен и силно агресивен 

дървесен вид. Той успешно заема места с екстремно лоши условия за 
растеж, на които останалите видове не могат да оцелеят. Лесно се 
настанява по границите на гората, както и на различни освободени 
от горска растителност терени, пустеещи земи, поляни и пасища. 
Образува както чисти, така и смесени насаждения с други дървесни 
и храстови видове. 

Източният габър е светлолюбив вид и затова формираните от 
него чисти насаждения са прости по форма (едноетажни). Индивидите, 
които в процеса на растеж и диференциация останат под склопа, 
постепенно загиват и отпадат от дървостоя. В изследваните 
смесени насаждения с преобладаващо участие на източен габър се 
откриват повече от 45 други дървесни и храстови видове. Най-
често срещаните са: благун (Q. frainetto), цер (Q. cerris), мъждрян (Fr. 
ornus), акация (Robinia pseudoacacia), обикновен габър (Carpinus betulus), 
клен (Acer campestre), зимен дъб (Quercus petraea), космат дъб (Quercus 
pubescens), черен бор (Pinus nigra), бял бор (Pinus sylvestris), бук (F. 
sylvatica), различни горскоплодни и много други видове.

На средно-богатите месторастения от I група и при навременно 
провеждане на отгледните сечи младите фиданки от главните дървесни 
видове (дъбове, бук, иглолистни и др.) успяват да преодолеят силната 
конкуренция на източно-габъровите издънки в началните години от 
формиране на насажденията. Ако след склопяване на дървостоя са 
оцелели достатъчен брой индивиди от по-производителните видове, 
те постепенно успяват да го надрастнат по височина и диаметър. 
Той успешно изпълнява ролята на подгон и е изключително полезен 
за ускоряване на растежа и за подобряване на стъблените форми на 
главния вид. При тези условия източният габър може да бъде добър 
спътник на главните видове, но за това е нужна правилна и най-вече 
навременна лесовъдска намеса. 

На бедните месторастения от II група, главните видове имат 
забавен растеж и/или са неустойчиви по различни причини. В смесените 
насаждения, особено през първите години, източният габър не им 
отстъпва по растеж, а дори и в по-зряла възраст главните видове не 
успяват да го заглушат и изместят напълно. Това показва, че на този 
тип месторастения има съответствие между наличните растежни 
условия и неговите биологични особености. С оглед осигуряване на 
по-висока устойчивост и жизненост на тези гори, желателно е 
формирането на смесени насаждения с участие на ценни дървесни 
видове и с разнообразна пространствена структура, като се намали 
и ограничи източният габър, но също така се използва високата му 
устойчивост и почвоподобрителна роля.
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Върху III група месторастения, при екстремно лоши растежни 
условия, източният габър формира смесени гори с други термофилни 
видове: космат дъб (Q. pubescens), мъждрян (Fr. ornus), люляк (Syringe 
vulgaris), маклен (Acer monspessulanum), бреза (Betula pendula), явор 
(Acer pseudoplatanus), сребролистна липа (Tilia argentea) и т.н. Тези 
екосистеми са в различна фаза на своето сукцесионно развитие и ако 
не са антропогенно повлияни, са в равновесие с условията на средата. 
Насажденията са особено чувствителни по отношение на човешката 
дейност. Много от тях са т. нар. „крехки“ екосистеми, които трудно 
се възстановяват дори и при намеса с малка интензивност (Попов 
и др., 2007). 

Възрастова структура
Възрастовата структура на изследваните насаждения е 

представена на фиг. 11. Въпреки планираните сечи за издънково 
възобновяване и включването на тези гори в досегашния стопански 
клас за реконструкция, към момента повечето от тях са престарели 
и са значително над приетия турнус за сеч при насаждения за издънково 
стопанисване. Явно е, че стопански мероприятия в тях не са водени 
поради икономическа неизгодност. Това е довело да сегашната им 
възрастова структура – само 20% от тях са под 30-годишна възраст, 
а останалите 80% са по-възрастни. Целенасочените директиви 
за премахване на малоценните гори също не са дали практически 
резултат.

Вместо делът на източния габър да намалява в резултат на 
заложените дейности, се отчита точно обратното – процентното 
му участие се запазва и дори се увеличава. Делът на насажденията на 
възраст над 60 г. е малък (едва 10%), но това се дължи не толкова на 
лесовъдската дейност, колкото на биологичните особености на вида. 
На по-благоприятните месторастения той постепенно е изместван по 
естествен път от по-късносукцесионни дървесни видове. Пределната 
възраст на горите от източен габър в района на изследването е 120 г. 
До тази възраст достигат формации предимно на много стръмни и 
недостъпни терени или такива, които растат при екстремно лоши 
условия. Там останалите видове не са в състояние да го изместят, 
а и тези насаждения не са били обект на лесовъдска и дърводобивна 
дейност, поради технологични и/или чисто икономически причини.

гъстота и склопеност
Източният габър има много висока издънкопроизводителна 

способност, която запазва до късна възраст. Формира младиняци 
с изключително висока гъстота, но с малко качествени стъбла. 
Интензивно се настанява в откритите места и формира устойчиви 
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биогрупи. От фиг. 12 е видно, че първоначалната гъстота зависи от 
групата месторастене. На по-богатите терени е по-висок както 
броят на отделните издънки в биогрупите, така и броят на пъните, 
даващи издънки. 

Огромният брой индивиди в млада възраст осигурява по-
нататъшното съществуване на източния габър на дадената територия, 
за която се конкурира с другите видове, и за завладяването на която 
трябва да преодолее редица неблагоприятни условия. Големият брой 
екземпляри не позволява появата на светлолюбиви тревни, храстови 
и дървесни видове, които да го конкурират за наличната влага и храна, 

Фиг. 11. Възрастова структура на горите от източен габър
Fig. 11. Age structure of C. orientalis forests

Фиг. 12. Гъстота на насажденията от източен габър по групи месторастения
Fig. 12. Density of C. orientalis forests according to sites
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и които биха влошили условията за растеж на младите дървета. 
При склопяване на насажденията на около 10-годишна възраст, броят 
издънки при I група месторастения може да надхвърли 250 000 бр./
ha. Поради това, че е светлолюбив вид, самоизреждането протича 
с много голяма интензивност до към 35-40-годишна възраст. Този 
процес е най-интензивен при I група, и значително по-бавен при 
III група месторастения, където процесите на самоизреждане и 
диференциация на дървостоите протичат с много по-бавни темпове, 
поради крайно лошите растежни условия. Любопитно е, че след тази 
възраст гъстотата на насажденията на практика се изравнява и при 
по-високите възрасти не зависи значително от типа месторастене.

Склопеността на насажденията от източен габър е висока. 
86,6% от тях са със склопеност от 0,7 до 1,0, със склопеност от 0,4 
до 0,6 са 13,2%, а редините са пренебрежимо малко – едва 0,2% (фиг. 
13). Насажденията запазват относително високата си склопеност и 
при по-висока възраст, основно поради голямата им гъстота, която 
поддържат през цялото си развитие. Това значително затруднява 
настаняването и оцеляването на други дървесни видове под склопа 
на дървостоя.

растеж по височина и диаметър
Източният габър отлично използва почвените условия, поради 

което дава сравнително висок прираст по височина в млада възраст. 
Пънните издънки, разположени ниско до земята, формират собствена 
коренова система и те, както и кореновите издънки, имат висок 
прираст по височина, като надрастват и заглушават основните 
видове. Затова в смесените насаждения е повече от задължително 
навременното провеждане на отгледните сечи – особено осветленията 
и прочистките. Динамиката на растежа по височина по групи 
месторастения е представена на фиг. 14. 

Източният габър нараства на дебелина изключително бавно и 
дори на висока възраст средният диаметър на насажденията рядко 
превишава 6 cm (фиг. 15). Дървесината е много тежка и твърда, но 
поради малките си размери се използва главно за горене. 

На средно-богати условия на месторастене от I група видът се е 
настанил вторично и поради различни причини е изместил първичните 
дъбови и букови гори. Тази нежелана смяна на дървесните видове 
е довела до несъответствие между текущата производителност и 
потенциала на месторастенията. В тези случаи е необходимо да се 
приложи цялата палитра от лесовъдски дейности за възстановяване на 
първичната растителност и за повишаване производителността на 
насажденията (Попов и др., 2007). В тези гори след 25-30-годишната си 
възраст източният габър забавя растежа си и в смесените насаждения 
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остава под склопа. Така по естествен път се създават условия да 
се формират смесени насаждения с участието на ценните първични 
дървесни видове. В зависимост от надморската височина това може 
да са благун, цер, акация, обикновен габър, зимен дъб, космат дъб, 
черен бор, бял бор, бук. Тук източният габър много успешно поема 
ролята на подгон, а има и почвоподобрителна функция. 

Фиг. 13. Склопеност на насажденията от източен габър
Fig. 13. Canopy of C. orientalis forests

Фиг. 14. Динамика на растежа по височина на насажденията  
от източен габър по групи месторастения

Fig. 14. Dynamics of growth in height of C. orientalis forests according to sites
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При лошите растежни условия на месторастенията от II група 
и останалите видове не могат да разгърнат своя дървопроизводствен 
потенциал. Те така и не успяват да заглушат и изместят напълно 
източния габър от състава на насажденията, дори и при по-висока 
възраст. Това показва, че има съответствие между биологията 
на вида и тази група месторастения. Нещо повече, този тип гори 
са силно уязвими от антропогенна намеса и за всяко насаждение е 
необходимо много внимателно да се прецени дали въобще трябва 
дървопроизводствената функция да е водеща. Много по-далновидно 
би било в тях лесовъдите да се концентрират към поддържане и 
подобряване на устойчивостта им и превръщането им в смесени, а от 
там ще се повиши и продуктивността им в границите на възможното. 
Като пример можем да се даде множество иглолистни култури в 
района, създадени на нетипични за тях сухи и бедни месторастения, 
особено под 500 m. След 40-50-годишната си възраст те започват 
да деградират, силно се самоизреждат, склопеността им намалява и 
източният габър успешно се настанява като подлес. В тези случаи 
обикновено успява да формира плътен втори етаж, под който на 
практика е невъзможно успешното възобновяване на основния вид и 
в крайна сметка източният габър напълно го измества в следващото 
поколение гора. Така се е компрометирала не само основната идея на 
провежданото в недалечното минало мероприятие „реконструкция“, 
но се затруднява и връщането на характерната за района дъбова 
растителност. Тя е била изкуствено заменена с иглолистна и е най-
устойчивата и най-подходяща за тези терени. Този сукцесионен процес 

Фиг. 15. Динамика на растежа по диаметър на насажденията  
от източен габър по групи месторастения

Fig. 15. Dynamics of growth in diameter of C. orientalis forests according to sites
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е много показателен пример за трайните отрицателни последици от 
недалновидна и неправилна лесовъдска намеса.

На месторастенията от III група, въпреки много бавния си 
растеж, източният габър си остава основен лесообразувател. На 
тези нелесопригодни и непродуктивни терени никой от останалите 
дървесни видове не може да покаже по-добър прираст, а повечето 
видове не могат дори да оцелеят. За тях не е удачно да се поставят 
дървопроизводствени цели. Малко са видовете, които могат да 
оцелеят при тези условия. Това са дървесни и храстови видове, които 
също формират средозащитни насаждения и не са по-продуктивни 
от източния габър. Всяка антропогенна намеса с цел изкуственото 
създаване на по-производителни насаждения е икономически неизгодна, 
защото е  обречена на  провал. Носи и риска за унищожаване на 
тези „крехки“ екосистеми, които трудно се възстановят дори и при 
внимателни лесовъдски намеси с ниска интензивност (Попов и др., 
2007; Стипцов, 2007; Бонев и др., 2007).

Въпреки малкия диаметър на стъблата общата производителност 
на насажденията от източен габър не е незначителна. Това се 
дължи преди всичко на много голямото тегло на дървесината, както 
и на изключително големия брой стъбла на единица площ, които 
насажденията запазват, дори и при по-висока възраст. В тази връзка 
интересен е въпросът с произхода им. На практика всички те се 
третират като издънкови, въпреки че има много такива, в които 
семенната компонента е със значителен дял, а с участието на 
качествените издънки с шиен и коренов произход, могат успешно 
да се стопанисват при по-висок турнус. Подобна тенденция вече е 
описана за обикновения габър (Стипцов, 1990).

лесовъдски мероприятия 
В насажденията от източен габър на средно-богати 

месторастения (I група) основната цел трябва да бъде възстановяване 
на първичния видов състав и структура, които отговарят най-пълно 
на условията и потенциала на месторастенето. 

Както вече се спомена, тук коренните видове са били вторично 
изместени от източния габър. Затова важен момент в лесовъдската 
практика е да се установят причините, довели до тази смяна и 
да се отстранят, ако са още актуални. Най-честите причини за 
деградация на първичните гори са били отрицателната антропогенна 
дейност (паша, безконтролна сеч, умишлени пожари, изкореняване за 
селскостопанска дейност), съпътствана от неправилни лесовъдски 
мероприятия, природни бедствия, каламитети и др.

В смесените насаждения, в чиито състав има участие на 
основните дървесни видове е необходимо да се използва естественият 
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им възобновителен потенциал и да се направляват протичащите 
сукцесионни процеси за създаване и отглеждане на ново поколение 
гора. Отгледните мероприятия да се извършват навреме, особено 
осветленията и прочистките, за да може до склопяването на 
насажденията да оцелеят максимален брой индивиди от желаните 
видове, като се толерират семенните екземпляри. Цели се те да 
надрастнат източния габър и той да продължи да изпълнява ролята 
на подгон. Това ще подобри устойчивостта, количествените и 
качествени показатели на насажденията.

В случаите, когато естественото възобновяване на желаните 
видове не е достатъчно, е допустимо подпомагане възстановяването 
на първичния състав чрез изкуствено възобновяване. Към това 
мероприятие трябва да се подхожда само когато няма друга 
възможност за промяна на видовия състав. Водещ мотив за взимането 
на това решение и за неговите мащаби трябва да бъде икономическият 
анализ за бъдещата полза от това мероприятие. Стойностните 
разчети сочат, че чрез доходите от главна сеч се възстановяват 
само около ¼ от олихвените разходи за реконструкция, а останалите 
¾ са чиста загуба за инвеститора (Василев, 1995). Така че в условията 
на сега действащите пазарни механизми в горското стопанство 
е практически неизпълнимо изсичането и залесяването  на всички 
източно-габърови гори, дори и само на I група месторастения.

В насажденията от източен габър на бедни месторастения 
(II група) дървопроизводството не може да е водеща лесовъдска 
цел, а преди всичко  гарантиране устойчивостта на горските 
формации (Попов и др., 2007). Нужно е да се използва естественият 
възобновителен потенциал, както и сукцесионните процеси, за да 
се стимулира разнообразяването на видовия състав и засилване 
участието на по-ценните местни видове. Стремежът на лесовъдите 
трябва да е насочен към превръщане на издънковите източно-габърови 
гори в смесени семенни насаждения, с неравномерна пространствена 
структура и разнообразен видов състав. Тук на помощ идва 
„лесовъдското търпение“. Нужно е лесовъдският подход да има 
дългосрочен характер и да решава конкретни проблеми, като за всеки 
определен случай може да бъде различен. В тази връзка пашата на 
домашни животни в тези гори трябва да бъде абсолютно забранена.

Допуска се насажденията от I и II група, които отговарят на 
предвидените в нормативната уредба условия, да се стопанисват 
нискостъблено. Те трябва да са до 30 г., с пълнота над 0,6, брой на 
жизнените пъни над 1800 бр./ha, на терени с наклон до 15°. Турнусът 
на сеч е 30 г., като специално за източния габър може да бъде и 
удължен, поради неговата изключителна издънкопроизводителна 
способност. В тези насаждения основната цел на стопанисване е 
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задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев и 
поддържане жизнеността и продуктивността на тези гори.

насажденията от източен габър на нелесопригодни и 
непродуктивни терени (III група) трябва да бъдат изключени от 
дървопроизводствената площ на горския фонд. Те оцеляват при 
екстремно лоши растежни условия по отношение на влажност и 
богатство на почвата. Терените са урвести, със засилена ерозия и 
без какъвто и да е дървопроизводствен потенциал. За сметка на това 
формациите му в тази група са изключително ценни по отношение 
на техните противоерозионни, почвозащитни, водоохранни и 
естетически функции. Тези екосистеми са много чувствителни на 
външна, антропогенна намеса и всяка интервенция заплашва да разруши 
крехкото равновесие, в което се намират. Основният стремеж на 
лесовъдите следва да е опазване и подобряване на тяхната жизненост 
и устойчивост, за да се гарантират защитните и екологичните им 
функции. Възможно е прилагането на сеч за подмладяване на дървостоя, 
но на малки площи, както и залесяване за попълване на редините и 
оголените площи. Препоръчват се всякакви мерки за подобряване на 
растежните условия и за спиране на ерозията (Стипцов, 2007). 

иЗВОди

Carpinus orientalis Mill. е широко разпространен дървесен вид 
в Източния дял на Западна Стара планина. Заема около 7% от 
дървопроизводствената площ на района и е най-често срещан в 
диапазона 350-750 m, предимно на стръмни и много стръмни терени 
(83%). Установява се главно по билата и горната част на склоновете 
на припечни изложения (78%).

Източно-габъровите насаждения са най-разпространени върху 
основните скали пясъчник и варовик. На практика това е най-
пригоденият и устойчив дървесен вид в района за оцеляване върху 
варовикова основна скала и формираните върху нея много бедните 
хумусно-карбонатни почви.

Източният габър е един от най-сухоустойчивите, 
невзискателните и пластичните дървесни видове у нас. Почвите, при 
които се развива са сухи (56%), бедни и много бедни (80%), плитки 
и твърде плитки (53%). Те са силно и средно каменливи (95%) и по-
често песъчливо-глинести (71%).

В изследвания район източеният габър формира чисти и смесени 
насаждения върху 18 типа горски месторастения, които могат да 
бъдат обобщени в три групи – средно-богати (22%), относително 
бедни (72%) и нелесопригодни терени (6%). 
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На средно-богатите месторастения вторично е изместил 
основните дървесни видове. Налице е несъответствие между 
продуктивността на формираните от него насаждения и потенциала 
на месторастенията. Затова е необходимо възстановяване на 
първичните дървесни видове (различните видове дъбове и техните 
спътници), които са с по-висока продуктивност и са устойчиви при 
тези растежни условия. За смяната трябва да се разчита преди 
всичко на естественото възобновяване и на редовното и навременно 
извеждане на отгледните мероприятия.

На относително бедните месторастения подмяната на източния 
габър не би довела до съществено подобряване продуктивността на 
насажденията, затова голата сеч и изкуственото възобновяване не 
са икономически обосновани. Необходимо е максимално да се използва 
потенциала на естественото възобновяване и сукцесионните 
процеси. Отгледните сечи да са насочени към конкретно толериране 
на семенни екземпляри от ценните дървесни видове.

Препоръчително е да се увеличава делът на сечите с дълъг 
възобновителен период, за да се формира неравномерен пространствен 
строеж и разнообразен видов състав.

Насажденията от източен габър в първите две групи 
месторастения, които отговарят на съответните условия, могат да 
се стопанисват и нискостъблено, дори и при по-висок турнус на сеч. 
На нелесопригодни и непродуктивни терени формациите не трябва 
да бъдат обект на стопанска дейност и могат да бъдат изключени 
от дървопроизводителната площ на горския фонд. Те нямат по-добра 
алтернатива и целта е запазване и поддържане на  жизнеността им 
за осигуряване на техните ценни  екологични функции. 
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DISTRIBUTION, STRUCTURE AND DYNAMICS OF CARPINUS 
ORIENTALIS MILL. FORESTS IN EASTERN PART OF WESTERN 

STARA PLANINA MTS. AND POSSIBILITIES FOR THEIR  
SUSTAINABLE MANAGEMENT

Y. Dodev, G. Popov
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Bulgarian Academy of Sciences

(SUMMARY)

The distribution, structure and dynamics of Carpinus orientalis Mill. 
forests in Eastern part of Western Stara Planina Mts. were investigated. 
Studies have shown that it is one of the most drought-resistant, unpretentious 
and flexible species in the country. It is the most adjusted and sustainable 
tree species on the limestone bedrock and formed on it very poor humus 
carbonated soils. Defined are three main groups of sites on which Carpinus 
orientalis grows in the region. On this basis the necessary silvicultural activities 
for sustainable management of the fragile ecosystems formed by Carpinus 
orientalis are structured.

Key words: Carpinus orientalis, Eastern part of Western Stara planina, 
sites, sustainable management


