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абстракт: В публикацията се представят и дискутират основни параметри 
на горите във фаза на старост, в това число: (1) разпределение на дърветата по 
степени на дебелина; (2) численост на дърветата с размери, близки до максимални-
те за съответния вид; (3) акумулация на лежаща и стояща мъртва дървесина; (4) 
пространствена структура на гората и (5) наличие на следи от стопанска дейност. 
Въз основа на представените данни и аргументи се предлага т. нар. „индекс за иден-
тификация и комплексна оценка на гори във фаза на старост“ в България. Заключава 
се, че за условията на България най-важните характеристики, определящи гората 
във фаза на старост, са: (1) постепенно намаляване, често неравномерно или под 
формата на завъртяна сигмоидална крива, на участието на дърветата с увеличаване 
на техния диаметър; (2) наличие на 25 или повече дървета на хектар със степен на 
дебелина 70 cm и по-голяма за смърча и елата; 15 или повече дървета на хектар със 
степен на дебелина 70 cm и по-голяма за бука и обикновения дъб, 62 cm и по-голяма 
за боровете, горуна и благуна и 50 cm и по-голяма за косматия дъб; (3) наличие на 
стоящи и паднали мъртви дървета в различна степен на разлагане на дървесината, в 
количество поне 80 m3ha-1 за смърча и елата, 60 m3ha-1 за бука и обикновения дъб и 40 
m3ha-1 за останалите дъбове и боровете; (4) хетерогенна пространствена структура в 
преобладаващата част от гората; наличие на естествено образувани котли и прозорци; 
наличие на подраст в различни фази на развитие и (5) липса или минимални следи от 
стопанска дейност и исторически сведения за такава. Предложеният индекс оценява 
не само дали гората е във фаза на старост, но и какъв потенциал има за достигане 
на фазата. Предлага динамичен времеви и пространствен подход за осигуряване на 
достатъчни територии на гори във фаза на старост.  

ключови думи: фаза на старост, разпределение на дърветата по диаметър, 
мъртва дървесина, структура на гората

увОД

Изчерпването на ресурсите на горите в локален и в глобален 
мащаб и изчезването на първичните нестопанисвани гори, 
постепенно довежда до осъзнаване на необходимостта за тяхното 
опазване и оптимизирано управление (FAO 2012), като стратегиите 
за това са различни в отделните страни и региони. В повечето 
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европейски държави, в това число и в България, традиционно се 
търси интеграция между опазване на горските местообитания и 
развитието на горската промишленост, т.нар. екстензивно горско 
стопанство. През последните години обаче в нашата страна се 
наблюдава интензификация на горското стопанство, без това да е 
подкрепено с необходимите знания за динамиката в горските ресурси. 
Така например, България е една от малкото държави в Европейския 
съюз, в която не се провежда национална горска инвентаризация в 
представителна мрежа от постоянни опитни площи. От съществено 
значение е липсата на цифрови параметри, описващи структурата 
на горските насаждения, в т.ч. разпределението на дърветата по 
степени на дебелина, наличието на дървета с размери, близки до 
максималните за съответния дървесен вид и условия на месторастене, 
нарушения в склопа, стояща и лежаща мъртва маса. Всичко това 
значително затруднява обективното определяне на благоприятното 
природозащитно състояние на горските местообитания. Това е 
от съществено значение, особено за горите, разположени в зони 
от екологичната мрежа НАТУРА 2000, чието управление има 
за основна цел опазването на биологичното разнообразие. Един 
от най-субективно определяните параметри на благоприятното 
природозащитно състояние е „площ на горите във фаза на старост“. 
Въпреки, че този параметър е показател за опазването на гори с 
добре запазена естествена структура и функции, при определянето 
му най-често се обособяват гори над определена възраст, така 
както възрастта е посочена в горскостопанските планове. Най-
често обаче тази възраст е приблизително определена и се отнася 
само за т. нар. „надлесни дървета“, които обикновено формират 
малка част от общия запас на дървостоите. Наред с това, гори 
които притежават определени качества на „стари гори“, често не 
са обособени като гори във фаза на старост. Същевременно този 
параметър е един от най-критичните, защото площта на горите 
във фаза на старост в България е незначителна и намаляването на 
тяхната площ е предпоставка за загуба на ценен горски генофонд 
и изчезването на застрашени и ендемични биологични видове (Veen, 
Raev, 2006). В тази връзка целта на настоящата публикация е: (1) въз 
основа на литературни данни и проучвания на авторския колектив 
да се дискутират конкретни характеристики на горите във фаза на 
старост и (2) да представи методика (индекс) за идентификация и 
комплексна оценка на горите във фаза на старост в България.

характеристики на горите във фаза на старост. Eдна от 
причините за недостатъчно доброто опазване на горите във фаза 
на старост е липсата на съгласие за това кои параметри най-добре 
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описват тези гори и за важността на всеки параметър в крайната 
оценка. Наличието на много и разнообразни критерии се дължи на 
разнообразието от горски екосистеми и на поставените пред тях 
различни стопански и консервационни цели. Най-често използваните 
характеристики за идентификация на горите във фаза на старост 
са: (1) разпределение на дърветата по степени на дебелина; (2) 
численост на дърветата с размери, близки до максималните за 
съответния дървесен вид; (3) акумулация на лежаща и стояща 
мъртва  дървесина; (4) пространствена структура на гората, в т.ч. 
наличие на нарушения в склопа и (5) наличие на следи от стопанска 
дейност (Kimmins, 1997; National Research Council, 2000; Uhlig et al., 
2001, Hilbert, Wiensczyk, 2007).

разпределение на дърветата по степени на дебелина. Няма 
определена емпирична функция, която универсално да описва 
разпределението на дърветата по степени на дебелина в горите, 
намиращи се във фаза на старост. Най-често с най-висока 
адекватност се характеризират намаляващата експоненциална 
функция и функцията на Weibull (Westphal et al., 2006). И в двата 
случая обаче се наблюдават систематични грешки по отношение 
разпределението на остатъците (грешките), като моделите 
подценяват броя на стъблата в централните степени на дебелина. 
Това насочва вниманието към използването на т.нар. завъртяна 
сигмоидална крива (Westphal et al., 2006; Gove et al., 2008; Alessandrinia 
et al., 2011). Последната се характеризира с известно увеличаване 
броя на дърветата в централните степени на дебелина в сравнение с 
намаляващата експоненциална функция. Jaworski et al. (1999), Maltamo 
et al. (2000) и Podlaski (2008) съобщават за наличие на  многомодална, 
неравномерно намаляваща крива на разпределение на дърветата по 
диаметър в стари гори, с отчетливо нехомогенна пространствена 
структура. Това се потвърждава и в смесени смърчово-елово-букови 
гори в резерват „Парангалица“ (Панайотов, непубл.) и гори във фаза 
на старост от черна мура (Rangelova, Panayotov, 2013). Примери за 
разпределението на дърветата по степени на дебелина в разнообразни 
по състав нестопанисвани стари гори са представени на фиг. 1   –3. 
Видно е, че както горите, съставени от сенкоиздръжливи видове 
(фиг. 1, 2), така и тези от светлолюбиви (фиг. 3) се характеризират 
с постепенно намаляване (макар и често неравномерно) участието 
на дърветата с увеличаване на техния диаметър.   

Численост на дърветата с размери, близки до максималните 
за съответния дървесен вид. Числеността на дърветата с пределни 
размери на единица площ зависи от разнообразни фактори, в т.ч. 
от дървесния вид, условията на месторастене, наличието на котли 
и свободни пространства и др. Дървета, израснали извън горска 
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обстановка, обикновено достигат по-големи размери както на 
короната, така и по диаметър. Въз основа на обобщаване на данни от 
регистъра на вековни дървета в България (МОСВ, 1998) Александров 
и др. (1998) посочват следните максимални размери по диаметър на 
гръдна височина на наши дървесни видове: източeн чинар – 4,6 m, 
черен бор – 3,2 m, обикновен кестен – 3 m, горун – 2,9 m, обикновен 
дъб – 2,8 m, черна мура – 2,5 m, обикновен бук – 2,2 m, обикновен 
смърч – 2,1 m. Тези размери са на регистрирани живи, най-често 
самостоятелно растящи дървета. В горска обстановка критериите 
за размер на диаметрите се променят. Поради по-голямата гъстота, 
съответно по-голямата конкуренция между дърветата, размерът на 
техния диаметър е значително по-малък. В прилаганите комплексни 
оценки за стари гори се използват различни пределни размери, които 
зависят преди всичко от доминиращия дървесен вид. При оценка на 
структурната характеристика на стари гори в Европа най-често се 
използва диаметър 70 сm (Nilson et al., 2002; Svoboda, Pouska, 2007), 
докато за горите в западните части на Северна Америка – 100 сm 

фиг. 1. Разпределение на дърветата по степени на дебелина в стари букови гори в: 
(1) България – резервати „Конгура“ и „Козя стена“, и недостъпни басейни в Беласи-
ца и Западна Стара планина (Хинков и др., непубл.); (2) Словакия, Албания, Сърбия 

и Украйна (Westphal et al., 2006)
Fig. 1. Diameter distribution in old-growth Fagus forests in: (1) Bulgaria – Kongura, Kozya 
stena reserves and inaccessible locations in Belasitsa Mts. аnd Western Stara Planina Mts. 
(Hinkov et al., unpubl.); (2) Slovakia, Albania, Serbia and Ukraine (Westphal et al., 2006)
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(Acker et al., 1998). Nilson et al. (2002) посочват, че 10-20 дървета на 
хектар с диаметър по-голям от 70 сm в старите гори на Централна 
Европа и Южна Скандинавия съответстват на над 20 дървета с 
диаметър над 40 cm в бореалните гори. По данни за някои резервати 
и стари гори в България (Златанов и др., непубл.; Панайотов, непубл.) 
броят на едроразмерните дървета на 1 хектар с диаметър над 70 cm 
на височина 1,3 m е: 16 в смесени гори от черен бор и черна мура в 
резерват „Али ботуш“; 9 в благунови гори в резерват „Соколата“; 9 в 
смесени гори от благун и горун в резерват „Средока“; 40 в смесени гори 
от полски ясен, обикновен дъб и полски бряст в резерват „Камчия“; 
61 в гори от обикновен дъб в Защитена местност „Стария дъб“; 
32 в букови гори в резерват „Конгура“; 35 в букови гори в резерват 
„Стенето“; над 45 в смесени елово-смърчови-букови гори и до 85 в 
смърчови гори в резерват „Парангалица“. 

акумулация на лежаща и стояща мъртва  дървесина. 
Количеството и състоянието на мъртвата дървесина в горите във 
фаза на старост е смятано за един от основните критерии за тяхното 

фиг. 2. Разпределение на дърветата по степени на дебелина в стари смърчови  
и смесени смърчово-елово-букови гори в: (1) България – резерват „Парангалица“  
(Панайотов – непубл.); (2) Русия (Kuuluvainen et al., 2006) и Босна и Херцеговина 

(Motta et al., 2011)
Fig. 2. Diameter distribution in old-growth Picea and mixed Picea-Abies-Fagus forests in: 
(1) Bulgaria, Parangalitsa reserve (Panayotov, unpubl.); (2) Russia (Kuuluvainen et al., 

2006) and Bosnia and Herzegovina (Motta et al., 2011)
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описване. До голяма степен причината е, че мъртвата дървесина е 
основен фактор за опазването и поддържането на биоразнообразието 
в горите (Bütler, Schlaepfer 2004). Някои сапрофитни видове, птици и 
прилепи могат да съществуват само при наличието на достатъчно 
големи количества мъртва дървесина с адекватни размери и в 
различни фази на разлагане. Старите гори се характеризират с 
високи количества мъртва дървесина, като значителна част от нея 
е представена от лежащи или стоящи дървета с големи диаметри 
(над 50 cm). Така например, в смърчови гори в резерват „Беглика“ 
мъртвата дървесина е приблизително 200 m3ha-1, което е около 1/3 
от запаса на живите дървета (Н. Александров, непубл.). В резерват 
„Парангалица“ в стари буково-елово-смърчови гори тя надхвърля 200-
300 m3ha-1 (Панайотов, непубл.). По-ниски количества, от порядъка на 
50-100 m3, са характерни за много от старите дъбови и букови гори в 
България. Например, в сравнително запазени участъци в дъбови гори 

фиг. 3. Разпределение на дърветата по степени на дебелина в стари гори,  
доминирани от: (1) благун (резерват „Соколата“) и благун и горун (резерват 

„Средока“) (Златанов и др., непубл.); (2) черен бор (защитена местност „Солища“, 
Западни Родопи); черен бор и черна мура (резерват „Алиботуш“)  

(Златанов и др., непубл.) и черна мура (Rangelova and Panayotov 2013) 
Fig. 3. Diameter distribution in old-growth forests dominated by: (1) Quercus frainetto 

(Sokolata reserve), Q. frainetto and Q. petrea (Sredoka reserve) (Zlatanov et al., unpubl.); 
(2) Pinus nigra (protected areas Solishta, Western Rhodopa Mts.) P. nigra and P. heldreichii 
(Alibotush reserve) (Zlatanov et al., unpubl.) and P. heldreichii (Rangelova, Panayotov 2013)
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в резерватите „Камчия“ и „Узунбоджак“ общите количества мъртва 
дървесина са около 110-140 m3ha-1, а в повлияни от човешка дейност 
в миналото гори в местността „Сини вир“, резерватите „Средока“ 
и „Соколата“ те са от порядъка на 30-40 m3ha-1 (Златанов и др., 
непубл.). По данни от същото проучване на Златанов и др., в запазени 
букови гори, в резерватите „Стенето“, „Конгура“ и „Силкосия“, 
общите количества мъртва дървесина варират от 40 до 140 m3ha-1. 
Трябва да се отбележи, че в повечето от тези гори, независимо от 
природозащитния им статус, до неотдавна е съществувала практика 
по събиране на мъртвата дървесина от местното население и 
това намалява нейното количество. Друга важна характеристика 
на мъртвата дървесина е степента й на разлагане. В стари гори 
присъстват високи количества от различни класове на разлагане. 
Присъствие на предимно скоро загинали дървета с по-малки размери е 
свидетелство или за по-ниска възраст на гората или за съществувала 
доскоро практика по събиране на мъртвата дървесина. 

пространствена структура на гората, в т.ч. наличие на 
нарушения в склопа. Горите във фаза на старост обикновено се 
характеризират с неравномерна пространствена структура. До 
голяма степен описването й зависи от това в какъв мащаб се 
разглежда структурата. Така например, малък по площ участък 
(под 1 ha) може да е с хомогенен строеж, но на ниво по-голяма 
пространствена единица (например над 5 ha) да е налично разнообразие 
от участъци с различаващи се структури. В случаите, когато даден 
участък е моделиран предимно от периодичното загиване на единични 
или малки групи дървета, е типично наличие на котли с диаметър 
около доминиращата височина на дървостоите. Те са заети от 
по-млади дървета с различна възраст. Подобен тип неравномерна 
структура е типичен за старите смесени гори с участие на бук, 
ела и смърч, старите букови, дъбови, мурови и някои борови гори. 
За други гори е характерно загиване на по-големи групи дървета, 
най-често като резултат от природни нарушения, като ветровали, 
снеговали и снеголоми, пожари или нападение от насекоми. В тези 
случаи гората има пространствена структура, подобна на мозайка, в 
която отделните участъци може да са сравнително едновъзрастни. 
Подобна пространствена структура се наблюдава често в стари 
смърчови гори в субалпийската зона. В гори, засегнати от по-мащабни 
природни нарушения в минал период, е възможно също така наличие 
едновременно на млади участъци и сред тях на по-малък брой стари 
дървета, неравномерно или равномерно разпределени в територията. 
Въпреки че подобни гори нямат част от атрибутите на типичните 
„стари гори“, те реално може да са с висока възраст на доминиращите 
дървета и да изпълняват желаните за старите гори функции.
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наличие на следи от стопанска дейност. В изследвани стари 
гори в България (Veen, Raev 2006; Златанов и др., непубл.) най-често 
се наблюдават следните характерни случаи: (1) липсват следи от 
стопанска дейност и няма исторически данни за такава. Подобни 
участъци са установени както в някои резервати („Стенето“, 
„Боатин“, „Козя стена“, „Риломанстирска гора“, „Али ботуш“, 
„Конгура“ и др.), така и в недостъпни, икономически неизгодни 
за дърводобив до настоящия момент гори; (2) откриват се следи 
от стопанска дейност в недалечното минало (до преди повече от 
няколко десетилетия или от времето на интензивния дърводобив 
в страната – до началото на седемдесетте години). Част от 
горите в българските резервати и от горите със специални функции 
попадат в тази категория. Дори и в резервати, които са обявени 
преди повече от 40-50 г., могат да се установят следи от стопанска 
дейност (напр. пънове и неизползваеми в наше време горски коларски 
пътища). Подобни гори има в резерватите в Странджа („Витаново“, 
„Узунбоджак“, „Силкосия“ и „Средока“), в Стара планина (по-ниските 
и достъпни билни части на „Стенето“, „Боатин“, „Царичина“ и 
др.), в Осоговска планина („Църна река“), в резерват „Камчия“ и 
др. Повечето гори от тази група могат да преминат към първата 
категория след 1-2 десетилетия, ако не се допусне стопанска 
дейност; (3) налични са отчетливи следи от стопанска дейност през 
последните 2-3 десетилетия. В тази категория попадат предимно 
гори в новоразработвани дърводобивни басейни.

индекс за идентификация и комплексна оценка на гори във фаза на 
старост в България

Трудно е да бъдат открити гори, които напълно да покрият всеки 
аспект от множеството посочени характеристики за „гора във фаза 
на старост“. Именно поради тази причина в настоящата публикация 
е застъпена тезата за използването на индекса за идентификация и 
комплексна оценка на горите във фаза на старост. По този начин 
всяко насаждение може да получи числова характеристика за „степен 
на старост“ и да бъде сравнено с друго насаждение. Предлага се 
общата оценка на индекса да се образува като сума от оценките по 
следните параметри: (1) разпределение на дърветата по диаметър; 
(2) брой едроразмерни дървета; (3) наличие на мъртви дървета; (4) 
пространствена структура; (5) липса на стопанска дейност. 

препоръчителна оценка според разпределението на дърветата 
по диаметър: „2“ – наблюдава се постепенно намаляване, често 
неравномерно или под формата на завъртяна сигмоидална крива, на 
участието на дърветата с увеличаване на техния диаметър; „1“ – 
липсва отчетлива тенденция в разпределението на дърветата по 
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диаметър; „0“ – разпределението на дърветата по диаметър следва 
нормалната крива (най-голямо участие имат дървета със среден за 
насаждението диаметър).

препоръчителна оценка според броя едроразмерни дървета: „2“ 
– наличие на 25 или повече дървета на хектар със степен на дебелина 
70 cm и по-голяма за смърча и елата; 15 или повече дървета на хектар 
със степен на дебелина 70 cm и по-голяма за бука и обикновения дъб, 
62 cm и по-голяма за боровете, горуна и благуна и 50 cm и по-голяма 
за косматия дъб; „1“ – наличие на 10 или повече дървета на хектар 
със степен на дебелина 70 cm и по-голяма за смърча и елата; наличие 
на 5 или повече дървета на хектар със степен на дебелина 70 cm и 
по-голяма за бука и обикновения дъб, 62 cm и по-голяма за боровете, 
горуна и благуна и 50 cm и по-голяма за косматия дъб; „0“ – по-
малко от 10 дървета на хектар със степен на дебелина 70 cm и 
по-голяма за смърча и елата; по-малко от 5 дървета на хектар със 
степен на дебелина 70 cm и по-голяма за бука и обикновения дъб, 62 
cm и по-голяма за боровете, горуна и благуна и 50 cm и по-голяма за 
косматия дъб.

препоръчителна оценка според наличието на мъртви дървета: 
„2“ – наличие на стоящи и паднали мъртви дървета в различна степен 
на разлагане на дървесината в количество поне 80 m3ha-1 за смърча 
и елата, поне 60 m3ha-1 за бука и обикновения дъб и поне 40 m3ha-1 за 
останалите дъбове и боровете; „1“ – наличие на стоящи и паднали 
мъртви дървета в различна степен на разлагане на дървесината в 
количество поне 40 m3ha-1 за смърча и елата, поне 30 m3ha-1 за бука и 
обикновения дъб и поне 20 m3ha-1 за останалите дъбове и боровете; „0“ 
– наличие на стоящи и паднали мъртви дървета в различна степен на 
разлагане на дървесината в количество до 40 m3ha-1 за смърча и елата, 
до 30 m3ha-1 за бука и обикновения дъб и до 20 m3ha-1 за останалите 
дъбове и боровете.

препоръчителна оценка според пространствената структура 
на гората: „2“ – хетерогенна пространствена структура в 
преобладаващата част от гората, наличие на естествено образувани 
котли и прозорци, наличие на подраст в различни фази на развитие; 
„1“ – хетерогенна пространствена структура в до 50% от площта 
на гората, наличие на естествено образувани котли и прозорци, 
наличие на подраст в различни фази на развитие; „0“ – едноетажен 
дървостой с незначителни разкъсвания на склопа, както и при наличие 
на параметри по оценки „2“ или „1“, но дължащи се на проведени  
лесовъдски мероприятия, а не на естествени нарушения.

препоръчителна оценка според липсата на стопанска дейност: 
„2“ – липсват следи от стопанска дейност и исторически сведения за 
такава; „1“ – слабо забележими следи от стопанска дейност от преди 
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повече от 3-4 десетилетия; „0“ – наличие на следи от стопанска 
дейност през последните 2-3 десетилетия.

Предложеният индекс за идентификация и комплексна оценка на 
гори във фаза на старост в България оценява не само дали гората е 
във фаза на старост, но и какъв потенциал има за достигане на фаза 
на старост. Предлага динамичен времеви и пространствен подход за 
осигуряване на достатъчни по площ територии на гори във фаза на 
старост.
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Defining the parameters of old-growth forests in Europe is a key issue 
in forest management and conservation practices. In the article are presented 
and discussed the main parameters and their applicability for the territory 
of Bulgaria. It is suggested a complex index for identification and evaluation 
of old-growth forests. On the basis of available data we conclude that the 
most important characteristics for defining old forests in Bulgaria are: (1) 
Gradual reduction of the number of trees with the diameter increase, diameter 
distribution often resembling rotated sigmoid curve or irregular distribution; 
(2) Presence of at least 25 trees per ha with diameter above 70 cm for Picea 
abies and Abies alba forests and at least 15 trees per ha with diameter above 
70 cm for Fagus sylvatica, F. orientalis and Quercus robur, 62 cm for Pines, 
Q. petrea and Q. frainetto forests, and 50 cm for Q. pubescens forests; (3) 
Presence of standing and fallen dead trees in different wood decomposition 
classes with accumulation of coarse woody debris (CWD) of at least 80 m3ha-1 

for P. abies and A. alba forests, 60 m3ha-1 for F. sylvatica, F. orientalis and Q. 
robur and 40 m3ha-1 for the other oaks and the pines; (4) Heterogeneous 
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spatial structure on predominating part of the forest territory with presence 
of natural gaps and regeneration in different development phases; (5) Lack 
of signs or minimal signs of management activities in the past. 
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