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абстракт: направен е предварителен разчет на параметрите на една на-
ционална инвентаризация на горите в България по данни от горската таксация. за 
образец е взет дизайнът на швейцарската национална инвентаризация. необходимият 
брой на пробните площи е оценен на 6600, разположени в квадратна мрежа 2,4×2,4 
км. очакваната точност на резултатите на национално ниво е около 2% за запаса и 
между 2% и 10% за останалите параметри. резултати с достатъчна точност могат 
да се очакват и за 6-те държавни предприятия и други големи части от страната. 
точността може би е подценена поради систематичната грешка, присъща на традици-
онната таксация. Показано е, че систематичната грешка, присъща на традиционната 
таксация, не компрометира оценката на необходимия брой на пробните площи и на 
точността на резултатите.
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УВОД

България има 3 900 000 ха гори, главно в планините (по-точно 
залесената площ е 3 857 658 ха в края на 2015 г.) и по мнение на 
експертите от световната банка е последната в югоизточно 
направление страна със значителни горски ресурси (anonymus, 1995). 

досега в България не са правени опити за национална 
статистическа инвентаризация (нсИ) на горите чрез анализ на 
аеро-фотоснимки и замерване на пробни площи. Предварителни данни 
за планиране на нсИ обаче има. от 1995 г. страната разполага с 
тотална банка данни на горските насаждения, която се обновява от 
ежегодната таксация с темп 10% годишно. главният недостатък на 
тези данни е, че са натоварени със систематични грешки (Bart, 1988). 
Въпреки това са достатъчно информативни за големината на най-
важните числа и тяхната дисперсия, и напълно могат да се използват 
за предварителен разчет на една национална инвентаризация. В 
настоящата работа е направен такъв опит, като за образец е 
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взет дизайнът на швейцарската национална инвентаризация. тя 
бе предпочетена като най-пригодна за трудни теренни условия. 
за контрол на резултатите е проведен разчет и по други дизайни, 
известни в литературата. 

Състояние на въпроса
През 50-те години бяха устроени всички български гори. една от 

последиците от това беше изоставянето на инвентаризацията чрез 
пробни площи, смятана за непълноценна – дава верни общи числа, но 
не и точни данни за разположението на ресурсите по терена и оттам 
за картирането им. Под влияние на опита на гдр и ссср, през 1972 г. 
Беляков защитава дисертация за инвентаризацията с пробни площи в 
наши условия, която обаче остава без последици като внедряване или 
последващи изследвания. Чак до средата на 90-те таксация с пробни 
площи е правена от наш екип само в чужбина. Приблизително по това 
време и гдр изостави своята нсИ, след като въведе всички гори в 
електронна банка данни, актуализирана ежегодно по изчислителен път 
и по данни от горските стопанства за сечи и залесявания. В края на 
80-те години обаче гдр отново въведе извадъчните методи, но вече 
като допълнение към банката данни, за да отстрани систематичната 
грешка, присъща на традиционната таксация. 

Българската електронна банка данни на горските насаждения е 
създадена през 1989/90 г. и покрива всички гори в страната през 1995 
г. оттогава се актуализира по данни на ежегодната таксация, т.е. 
данните на всяко горско стопанство се обновяват веднъж на 10-12 
г. ежегодно се актуализира, засега ръчно, само едно малко извлечение 
от данните, известно като „отчет на горския фонд“. опит за 
отстраняване на систематичната грешка чрез извадъчен метод не 
правен. от 1997 г. насам в изборните гори се прилага методът на 
Шмид-Хаас, който се основава на пробни площи, еднакви с тези на 
швейцарската нсИ, и е източник на местни данни, съвместими с 
идеята за нсИ. 

МаТериаЛи и МеТОДи

Данни
основният източник на данни на настоящето изследване е 

Банката данни на горския фонд, която съдържа таксационните описания 
на всички горски насаждения (или подотдели) в страната. По-точно, 
използвана е банката данни по състоянието й от 1995 г., което не е 
обременено с правата на частни лица и търговска тайна. Предполага се, 
че то е достатъчно показателно за планиране на една инвентаризация 
с постоянни пробни площи (ПП). заложената през 1982 г. система от 
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ПП на Швейцария съществува до наши дни. През 1995 г. залесената 
площ е 3 300 000 ха, заедно с голите горски площи горските територии 
са 3 900 000 ха, разделени на 750 000 подотдела. Понастоящем само 
залесената площ е 3 900 000 ха (гората се разширява).

за някои експертни оценки са използвани данните от 
приложението на метода на Шмид-Хаас в изборните гори на дгс 
Юндола (рафаилов и др., 1998). 

Методи
Определяне на броя на пробните площи. Избраният швейцарски 

дизайн се характеризира с мрежа от постоянни наземни и въздушни 
пробни площи. те са постоянни в смисъл, че се запазват и измерват 
повторно при следващи инвентаризации. наземните са кръгове 
с размер 500 кв. м, които се посещават и измерват на място. 
Въздушните ПП са квадрати с размер 50×50 м, които се обработват 
теледетекционно (чрез дешифриране на въздушни снимки). те служат 
главно за разпознаване на теренните ПП, които са разположени 
в гора, и също за определяне площта на горите в страната и по 
райони. Понеже теренните ПП, които попадат извън горите, не 
се посещават, при характерната за европа лесистост около 30% 
разпознаването на гората по снимки съкращава теренните разходи 
3 пъти. 

Взаимното разположение на пробните квадрати и пробните 
кръгове (въздушните и наземните ПП) е показано на фиг. 1. лявата 
страна показва схемата на пробите при първата швейцарска 
инвентаризация (1982-1986 г.), а дясната – при втората (1993-1995 г.) и 
последващите. И при двете схеми теренните проби са разположени в 
пресечните точки 1-километрова мрежа. Всеки пробен кръг се намира 
в средата на пробен квадрат, но пробни квадрати има и в междинните 
пространства между ПП, така че в крайна сметка гъстотата на 
въздушните проби е по-голяма от тази на наземните. 

При началната инвентаризация съотношението е било средно 
2:1. При втората инвентаризация е била въведена стратификация на 
теренните ПП, което позволило броят им да се съкрати на половина 
– от кръгло 11 000 до кръгло 6600, което съкращава пропорционално 
теренните разходи. за сметка на това въздушните ПП се натоварват 
с допълнителни функции: отнасянето на теренните към една или друга 
страта и определяне на площта на всяка страта. това е наложило 
удвояване на броя им, с което съотношението въздушни:наземни ПП 
става 1:8. схемата на така преобразуваната мрежа е показана в 
дясната част на фиг. 1. запазените (неизоставени) теренни ПП са 
разположени по диагоналите на първоначалната мрежа и разстоянието 
помежду им е 1,4 км. 
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както се вижда, съображениеята за преработване на схемата 
са главно от финансово естество, като не се пропуска точността 
на резултатите. главното съображение е да се пестят теренни 
разходи. Понеже у нас финансовите съображения могат да се окажат 
различни, в настоящата работа се имат предвид и двата варианта на 
схемата. според нас, няма причина да се отхвърли стратификацията, 
така че всички резултати, освен отчасти този на фиг. 4, предполагат 
стратификация.

Важна характеристика, видна от фиг. 1 е, че разпределението 
на двата вида ПП в горите е равномерно. това означава, че броят им 
в по-големите териториални единици е пропорционален на техните 
площи. от равномерността следват приблизителните равенства
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където A1 и A2 са площите на две териториални единици 
(компактни или не), n1 и n2 са бройките на наземните ПП, попадащи в 
тях, а n‛1 и n‛2 са въздушните ПП и i е относителната интензивност 
на наземните и въздушните проби. В зависимост от избраната 
схема

i=0,5=1 : 2  или i=1 : 8=1,125. 
тези равенства са толкова по-точни, колкото по-големи са 

фиг. 1. Взаимно разположение на теренните и въздушните ПП 
Fig. 1. distribution pattern of terrain and air sample plots (sP)
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площите A1 и A2. В малки площи от равенствата може да има 
отклониения и в двете посоки, като в площ с линейни размеро под 1 
км е много възможно и дори най-вероятно въобще да няма ПП.

Що се отнася до стратите, те са хомогенни групи гори, вътре 
в които дисперсията на параметрите е малка. По швейцарския дизайн 
стратите са групи гори с еднакъв стадий на развитие (младиняк, 
върлинак, зряла гора), степен на склопеност (гъст, нормален, рехав, 
проветрив и рядък склоп) и видов състав (иглолистни, широколистни, 
смесени). 

стратификацията всъщност е двойна, тъй като страната 
първо е разделена на райони, а горите в района после са разделени 
на страти. районите са компактни територии с предварително 
известна площ. В Швейцария те са следните 5. за разлика от 
стратите, определянето принадлежността на пробната площ към 
даден район не изисква труд.

съответните на този дизайн формули, с които се определят 
резултатите и се оценява точността им (оценъчни формули), са 
дадени у Brassel (2001). Чрез някои преобразования казаните формули 
се свеждат до формулата

 
Tn

Ctp =
,         

където p е статистическата грешка на окончателния резултат в 
проценти, t=1,96 е числото на стюдент, nT е общият брой на 
теренните ПП в страната, а C е число, измервано в проценти, 
което се изчислява по банката данни. 

Използването на тази формула ще наричаме моделиране на 
нсИ, понеже тя е формулен метод, който би трябвало да предсказва 
поведението на изследвания процес или явление.

Преобразованията за получаването на горната формула са 
необходими, за да се изнесе nT пред скоби и за да може се смята C от 
банката данни. При преобразуванията са използвани съотношенията, 
цитирани по-горе като приблизителни, които следват от 
равномерното разпределение на ПП по терена.

една от данните, които са необходими за пресмятане на С е 
дисперсията на изследваната величина в границите на подотдела. 
Понеже банката данни не дава почти никаква представа за дисперсията 
на параметирте вътре в подотдела, се приема, че коефициентът на 
вариация (кВ) в рамките на подотдела е 33%. това число отговаря 
на средните резултати от приложението на метода на Шмид-Хаас 
в горите на дгс Юндола (карамфилов, марков, 2015). 

когато задачата е да се оцени точността на определяне на 
частното на две величини (например обемът на средното стъбло е 
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частно на средния запас/ха и средния брой на стъблата/ха), трябва 
да се държи сметка и за коефициента на корелация (кк) между тези 
величини. кк бе приет за 0 на основание на това, че по данните от 
Юндола всички кк се оказаха неотрицателни. 

Постулираните стойности на кВ и кк, съответно 33% и 0, са 
предпазливи оценки. Под предпазливост в случая се разбира стремежът 
да не се подцени необходимият брой на пробните площи. 

Контролни разчети. тъй като са трудоемки, контролните 
разчети са направени само за величината „запас на 1 хектар“. Целта 
им е да се провери доколко предположенията и опростяванията, 
направени по-горе, се отразяват на резултата. 

Влияние на систематичната грешка: общоприето е, че данните 
на традиционната таксация са натоварени със систематична грешка, 
и то не малка. за нас е съществено как тя влияе на изчислението на 
наобходимия брой ПП.

зависимостта между действителната стойност на параметъра 
и номиналната (записана в таксационното описание) обикновено се 
приема за линейна. тази зависимост (корекционна права) може да 
се използва за отстраняване на систематичната грешка от една 
банка данни (Barth, 1988). коефициентите на коригиращата права 
трябва да са неотрицателни, понеже такива са и действителната, 
и номиналната стойност на всички показатели на едно насаждение. 
от това правдоподобно предположение следва, че систематичната 
грешка или не влияе върху оценката на броя на ПП, или води 
до надценяване на техния брой. Във всеки случай грешката е в 
безопасната посока в смисъл, че предварително изчисленият брой на 
ПП няма да се окаже недостатъчен. 

за по-конкретно определяне на ефекта на систематичната 
грешка е използвана коригираща права за запаса y=0,8953x+104,2 
изведена по германски данни (проучване в саксонското лесничейство 
schönheide от 2001, вж. Bitter, непубл. данни и таблица 1). същите 
данни се апроксимират още по-добре със степенната функция

y=16,551x0,5564. 
тази таблица е твърде поучителна за това, как се използват 

ПП на Шмид-Хаас в съчетание с устройствената таксация (която 
е нещо различно от нсИ по мащаб и цели), а именно: строи се 
корекционна крива (или права) и се елиминира систематичната 
грешка от данните. на нас таблицата ни послужи, за да проверим 
с що-годе реални данни, как ще се отрази на изчисления необходим 
брой на ПП една неизвестна систематична грешка в таксационните 
данни. някои сравнения с реални данни обаче говорят, че избраното 
уравнение е модел на систематичната грешка, нелишен от 
правдоподобие. По него се получава, че действителният запас на 
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горите у нас трябва да е около 45-50% по-висок от номиналния, 
което е близко до резултата (средно 40%) от чешката нсИ (team 
of authors, 2007; устно съобщение, 2015). освен това направената 
по таблицата фиг. 2. подкрепя предположението, че корекционната 
крива е близка до права с положителни коефициенти. от това лесно 
може да се покаже математически, че систематичната грешка в 
таксационните описания може да доведе до известно преувеличаване 
на необходимия брой на ПП, но няма да доведе до подценяване на 
техния брой, което би било много по лошо.

Таблица 1. запас на смърча по класове на възраст, определен по данни на лесоус-
тройството и с ПП по Шмид-Хаас, лесничейство Шонхайде, 1999-2000 г.

Table 1. growing stock of spruce after the manage plan and after schmid-haas sampling, 
forest district schönheide, in 1999-2000

класове на възраст/age classes i ii iii iV V Vi Vii Vii

методи/methods среден запас/average growing stock, m³7ha

традиционна таксация/traditional 
inventory 16 136 283 352 399 433 440 448

пробни площи по Шмид-Хаас/
schmid-haas sampling technique 76 268 384 439 444 465 530 472

фиг. 2. ориентировъчна зависимост между номиналния и действителния запас
Fig. 2. interdependence of volume and cautious estimate of volume
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Списъчна извадка: за контрол на направените предположения и 
опростявания е направен аналогичен разчет по друг дизайн (списъчна 
извадка или listenstichprobe), чиито формули не зависят от вариацията 
на параметрите в подотдела. При списъчната извадка пробните 
площи са цели подотдели, избрани по случаен или систематичен начин 
от списъка на всички подотдели в изследвания обект. Пример за 
широко приложение на този дизайн, макар и за друга цел, даде през 80-
те години гдр, където той се използваше в съчетание с подробната 
таксация за определяне и елиминиране на систематичната грешка 
(Barth, 1988). тук е използван само за контрол, понеже позволява да 
се използват данните от тексационните описания без допълнителни 
предположения.

списъчната извадка е частен случай на дизайните с 
променливи размери на пробната площ (lanly, 1981; cochran, 1957). 
за съпоставимост се стратифицира списъчната извадка по начина, 
приет при швейцарският дизайн. на получения в резултат дизайн 
отговарят оценъчни формули, които аналогично се представят във 
вида

 

Tn
Ctp =

, 
но с по-прости преобразувания.
Компютърна симулация: също за контрол е направена 

компютърна симулация на инвентаризация по швейцарския дизайн. 
залесената площ, отразена в банката данни, е представена като 
съвкупност от около 66 000 000 площи с размер 500 кв.м, колкото 
е квадратурата на една наземна ПП. Въпреки че тези площи не 
могат да са кръгови (никоя компактна площ не може да се състои 
от кръгове), това множество може да се приме за генерална 
съвкупност на потенциалните ПП. от тази генерална съвкупност 
могат да се образуват 6600 систематични списъчни извадки от по 
10 000 потенциални ПП всяка (или обратно, 10 000 извадки по 6600 
ПП). за всички тези извадки по формулите на швейцарския дизайн 
са определени извадъчните средни. оттам доверителните граници 
са определени като процентили на емпиричното кумулативно 
разпределение на извадъчните средни. компютърната симулация 
позволява резултатът да се получи без други предположения, освен 
това, че коефициентът на вариация на параметрите в подотдела 
не надквърля 33%. При така проведената симулация оригиналните 
оценъчни формули се прилагат без опростявани предположения, което 
позволява да се провери дали те не компрометират резултата.
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реЗУЛТаТи

Брой на ПП и точност на резултатите
главният резултат на ностоящото проучване е, че една 

стратифицирана мрежа от 6600 постоянни пробни площи (колкото 
са тези в Швейцария) ще даде точност на определяне на запаса 
общо за страната 1,8%, т.е. малко по-добра от 2%. този резултат е 
получен при съотношение наземни:възздушните пробни площи = 1:8. 
При стратифицирана мрежа със съотношение 1:2 за същата точност 
ще бъдат необходими 10 000 ПП. ако се извърши пълна дигитална 
обработка на цялата залесена площ (а не на извадка от нея), за 
същата точност ще са необходими 5500 ПП. тук няма да се обсъжда 
дали такава пълна дигитализация и обработка на територията на 
страната е постижима в реално бъдеще. този резултат показва, че 
няма голям смисъл да се увеличават още повече въздушните проби, 
отколкото е при отношението 1:8.

Понеже България е по-голяма от Швейцария като площ, в една 
равномерно разпределена систематична мрежа от 6600 ПП площите 
ще са разположени на разстояние 2,4 км една от друга. Пропорционално 
на това ще се промени и гъстотата на въздушните проби.

резултати от контролните разчети
симулацията потвърждава резултата от моделирането, което 

фиг. 3. точност на определяне на запаса от нсИ чрез симулация
Fig. 3. scatter of results of a nFi computer simulation
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потвърди че грешката на моделирането е незначителна. тя беше 
проведена при брой на пробните площи 10 000 и съотношение на 
наземни:въздушни ПП = 1:2, и сравнена с резултатите от 
моделирането при същите изходни параметри. на фиг. 3 се вижда, че 
при доверителна вероятност 95% се получава доверителен интервал 
на запаса (за 1990 г.) [114.6,  118.6] куб.м/ха, което при точкова оценка 
116.6 куб.м/ха дава статистическа грешка не повече от %7.1± . 

По дизайна на списъчната проба (извадка от цели подотдели) 
се получава необходима брой 6600 пробни площи, колкото и при 
швейцарския дизайн. този резултат потвърждава постулираната 
стойност 33% на коефициент на вариация на запаса в подотдела.

Прилагането на корекционното уравнение от Шонхайде 
(степенната функция) имà за резултат подобряване на точността 
на определяне на запаса при равни други условия – получава се точност 
около 1,1% при началните условия, при които иначе се получава 1,8%. 
това значи, че ако в данните има систематична грешка, съответна 
на това уравнение, действието й върху методите за определяне на 
необходимия брой на ПП ще доведе до надценяване на този брой. 

Значение на броя на ПП и на стратификацията
на фиг. 4 е показана точността на определяне на запаса на 1 ха 

средно за страната при различен брой ПП, със и без стратификация. 

фиг. 4. точност на определяне в зависимост от броя на ПП
Fig. 4. dependance of the precision of the final results on the sample size 
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съотношението наземни:въздушни и за двете криви е 1:2. от 
кривите се вижда, че броят на ПП драматично зависи от търсената 
точност: 2% точност на национално равнище се получават при 
11 000 ПП без стратификация, или 8000 със стратификация), а 1% 
не се получава и с 30 000.

на пръв поглед, ако се гледа горната графика, стратификацията 
не дава осезаем ефект, защото двете криви изглеждат близки. 
разликата между тях обаче трябва да се мери по хоризонтал и е 
значителна. При отказ от стратификация, броят на ПП трябва да 
се увеличи с 32%, за да се постигне зададената точност – каквато и 
да е тя, понеже този процент е един и същ по цялото протежение 
на кривите. 

Точност на резултатите за по-малки териториални единици
за предприятията точността на определяне на запаса е 4-6% 

(при 6600 стратифицирани ПП и съотношение наземни:въздушни 1:8). 
този резултат е използваем, но е значително по-лош от резултатите 
общо за страната (1,8% при същите условия). Втората (пунктираната 
по-ниска) крива показва, че за да се получи за всички предприятия 
точност под 1,8%, сумарният брой на ПП общо в страната трябва 
да достигне нереалистичната стойност 100 000.

Подобен резултат се получава по области. При тях точността 
на определяне на запаса при мрежа от 6600 ПП общо в страната 

фиг. 5. точност на определяне на запаса
Fig. 5. statistical error of growing stock
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варира от 5 до 25% в зависимост от площта им. за да се увеличи 
точността до 5-10% са необходими нереалистични размери на общия 
брой на ПП в страната.

фиг. 6. точност на определяне на запаса по области
Fig. 6. Precision of standing volume by districts 

фиг. 7. точност на определяне на запаса по дгс 
Fig. 7. Precision of estimated standing volume by forest district 



95

Понеже горските стопанства по площ са средно взето по-малки 
от областите, при тях разрешителната способност на нсИ е още 
по-ниска. При повечето от тях статистическата грешка е 20-30%. 
При отделни териториални единици се стига до грешка на запаса, 
по-голяма от 100%. това значи, че по данните на нсИ не може да се 
съди за запаса им.

Точност на резултатите при другите параметри (освен запаса)
освен запаса, една национална инвентаризация трябва да 

установи обширен списък други параметри. докато при запаса 
грешката е от порядъка на 2%, при останалите величини тя е 4-5%. 
По-високата точност се обяснява с това, че стратификацията е 
съобразена главно с него. запасът на главните дървесни видове се 
установява с точност около 4%. При смърча, който в България е 
представени с по-малки площи, грешката е по-голяма.

При дъба, бука и бора точност в рамките на стандартните 10% 
се получава и по предприятия. При смърча грешката е сравнително 
висока още на национално ниво – около 10%. от предприятията 
приемлива грешка на запаса на смърча имат двете южни предприятия 
– в смолян и Благоевград, които имат много смърч (фиг 8). 

Технически подробности
Определения. Българските таксационни описания съдържат 

твърде подробна информация за месторастенето, растителността 

фиг. 8. точност на определяне на различни параметри при нсИ
Fig. 8. Precision of different parameters, nFi 
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и предвидените мероприятия – ползване и залесяване. те обаче не 
дават някои показатели в готов вид. това налага да бъдат определени 
по изчислителен път или да бъдат оценени експертно.

В това число влизат показателите, по които се прави 
стратификацията. те се определят както следва:

склоп/canopy рядък/
sparse

Прове-
трив/airy

рехав/
loose

норма-
лен/normal

гъст/
dense

Пълнота/stocking 
rate, % 10,20 30,40 50,60 70,80 90,100

стадий на развитие/
stage of development

младиняк/young 
stamd

Върлинак/pole 
stand

дървостой/
stand

диаметър/diameter, сm Под/under 8 8-20 над/over 20

видов състав/tree species 
composition

Широколист-
ни/deciduous смесени/mixed Иглолистни/

coniferous
участие на иглолистните/

coniferous participation 0 – 10 20 – 80 90 – 100

за целите на нсИ страната е разделена на райони въз 
основа на горскорастителното райониране, което се използува в 
лесоустройството.

райони/regions горскорастителни подобласти/Forest subregions

дунавска равнина/
danube

част от северна България (горските стопанства по 
дунава), лудогорие, Шумен-Провадия, добруджанско 

Черноморие
part of north Bulgaria (Forestries along danube), ludogorie, 

shumen-Provadia, donrudzhan Black sea cost

стара Планина/stara 
planina

част от северна България (без горските стопанства по 
дунава), Източна стара планина

part of north Bulgaria (without Forestries along danube), east 
stara planina

западна България/
West Bulgaria

краище-Ихтиман, осогово
Kraishte-ihtiman, osogovo

Южни планини/south 
mountains

рила, Пирин, западни родопи, арда
rila, Pirin, the West rhodopes, arda

тракия/thrace

горна тракия, долината на марица, странджа, стран-
джанско Черноморие, Варненско-Бургаско Черноморие

upper thrace, maritsa valley, strandzha, strandzhan Black sea, 
Varna-and-Burgas Black sea



97

други, подлежащи на изчисляване или оценка показатели са:
кръговата площ b и броят на стъблата N са изведени от запаса 

v по формулите: 

където f≈0.6 е видовото число, d е диаметърът на насаждението 
и H е височината.

Прирастът (по-точно брутният текущ прираст) е изведен 
от запаса, като се умножи същият по процента на прираста, z=Pv 
Процентът на прираста е установен по официалното издание на 
растежните таблици (кръстанов, райков, 2004). Получените криви 
са изгладени с уравнения от вида

където P е процентът на прираста, a е възрастта в години, а 
k и n са коефициенти, зависещи от бонитета. 

сортиментната структура (обемите на едрата дървесина, 
строителната дървесина, дървата) е изведена от запаса със 
сортиментни таблици за цели насаждения на Божинов, публикувани в 
действащата наредба за оценяване на горите (anonymous, 2011), чрез 
формулата vs=vs, vs е обемът на сортимента, където s е неговият 
дял от стъблената маса и v е запасът на насаждението. за целта 
посочените таблици са моделирани с уравнението на Чапман-ричардс, 
s=s0(1-exp(-kd))n, където d е диаметърът на насаждението.

размерът на ползването в куб.м е отчетен от таксационните 
описания, с надеждата, че вариацията на плановото ползване, записано 
в тях, е представително за размера на вариацията на действителното 
ползване, което нсИ би трябвало да установи. 

Параметрите, които не могат да се изведат от сортиментните 
и растежните таблици, са определи по следните приблизителни методи, 
с надеждата, че дисперсията им все пак е близка до дисперсията на 
точните им стойности. това се следните параметри:

Покритието с тревисто-храстова растителност е изведено 
като допълнение на пълнотата до 100%. например, при пълнота 80% 
на насаждението се приема тревисто-храстово покритие 20%.

гъстотата на пътната мрежа е определена по площта на 
пътищата, като се приема условно, че са широки 3 м. Полученият 
резултат е 8,5 м/ха средно за страната, което е близко до оценки, 
известни от други източници. разбира се, тази оценка не дава 
представа за качеството и състоянието на пътищата.

Пазарните дялове на различните дърводобивни технологии са 
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определени според наклона на терена и функцията на подотдела. 
Под пазарен дял се разбира процентният дял на запасите, които е 
целесъобразно да се усвоят със съответната технология при пълно 
развитие на бранша и преоборудването му с техника. дърводобив с 
харвестер и форвардер е предвиден за терени с наклон до 13°, за въжен 
терен са приети терените с наклон над 18°, а при междинни наклони е 
приет извоз с трактори. Извоз с животни (главно коне, понастоящем 
с дял над 60%) е предвиден в насажденията със специална функция. 

горска покрайнина е первазът на гората, където от дълго 
време граничи с открити пространства. дължината на горската 
покрайнина в метри или метри/ха е величина, която сериозно 
интересува биолозите. ориентир дава периметърът на поляните 
(средно 11.7 м/ха), който може да се пресметне от площите им. ако 
се съди по тази оценка, инвентаризацията на горската покрайнина 
ще даде напълно приемлива точност 10% на национално ниво.

Оценъчни формули. оценъчните формули, са приспособени, за да 
се моделира нсИ въз основа на масива от таксационните описания:

В тях y– T е средната за страната стойност на показателя (напр. 
запас на 1 ха), v(y– T) e вариансът (извадъчната дисперсия) на y– T;

AT е залесената площ в страната;
A е залесената площ в даден район;
L е броят на стратите;
Ah е площта на стратата h в дадения район;
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Ahk е площта на подотдел k в стратата h;
hK  е броят на подотдалите в стратата;

Y– hkе стойността на праметъра y  в таксационното описание;
c е коефициентът на вариация на параметъра вътре в 

подотдела;
i е съотношението наземни: въздушни ПП.

Корелация между таксационните показатели
сведения за корелацията на показателите в рамките на 

подотдела дават отново пробните площи в Юндола (таблица 2).
от таблица 2 могат да се направят следните изводи:
наклонът е независим от останалите параметри и между 

останалите параметри се наблюдава по-силна или по-слаба 
положителна корелация.

за изследователя най-благоприятна е правата корелация с 
коефициент +1, когато вариацията на числителя и знаменателя се 
погасяват взаимно, а най-неблагоприятна е обратната корелация -1, 
когато вариациите се наслагват. Понеже нашите данни говорят за 
положителни корелации между 0 и +1, най-предпазливото третиране 
на корелацията между параметрите е тя да се приеме за 0.

Компютърна симулация
Броят на потенциалните ПП в границите на един подотдел 

се получава, като се раздели площта му на площта на една пробна 
площ (500 кв.м). един подотдел се състои от 2 потенциални ПП до 
няколко стотин. стойността на изследвания параметър (напр. запаса 
на хектар) в потенциалните ПП е определена така, че средната им 
за подотдела да е равна на записаното в банката данни число, а 

Таблица 2. коефициенти на корелация
Table 2. coefficients of correlation

наклон
slope

кръгова 
площ

basal area

брой на 
стъблата 

stem number

обем (запас)
growing 
stock

прираст 
current 

increment
наклон
slope 1 0,07 0,23 0,01 0,01

кръгова площ
basal area 1 0,57 0,98 0,74

брой на стъблата
stem number 1 0,45 0,65

запас
growing stock 1 0,71

текущ прираст
current increment 1
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коефициентът на вариация да е 33%. за целта за всеки подотдел се 
генерира редица от съответния брой числа с Вейбулово разпределение 
със съответната средна стойност и кВ. Всяка потенциална ПП е 
отнесена към стратата, към която се отнася целият подотдел. това 
е известно опростителство, защото наживо по-големите подотдели 
могат да бъдат отнесени частично към различни страти.

Потенциалните ПП с номера 1, 6600+1, 2×6600+1 и т.н. 
образуват първата извадка, тези с номера 2, 6600+2, 2×6600+2 и 
т.н. образуват втората, и т. н., всичко 6600 извадки. за да се отчете 
по-голямата им гъстота, въздушните ПП, свързани с една извадка, 
се образуват със стъпка 3300, т.е. площта на стратите към извадка 
номер 1 беше определена според потенциалните ПП с номера 1, 
3300+1, 2×3300+1 и т.н. 

иЗВОДи

По предварителни данни за инвентаризиране на горите в България 
са необходими около 6600 пробни площи, ако инвентаризацията се 
направи по швейцарския дизайн. При това пробните площи ще трябва 
да бъдат разположени в квадратна мрежа 2,4×2,4 км. Постижимата 
точност е около 2% за запаса и между 2% и 10% за останалите 
изследвани параметри. горните оценки на необходимия брой пробни 
площи може да се окаже завишен, но е твърде сигурно, че няма да се 
окаже недостатъчен.

резултати с разумна точност се получават за такива части 
от горската площ като 6-те големи държавни предприятия и дори 
административните области, но само в редки случаи за горските 
стопанства. това илюстрира ролята на нсИ, която е пригодна 
главно да бъде инструмент за обосноваване на решенията на високо 
държавно равнище. 

може да се препоръча използване на извадъчните методи 
за елиминиране на систематичната грешка на традиционната 
устройствена таксация. 

ЛиТераТУра

Беляков, П. 1972. Възможности за проучване на състоянието на горския фонд у нас 
посредством метода на едроплощната инвентаризация, дисертация за присъж-
дане на научна степен „кандидат на селскостопанските науки“ Институт за 
гората, 72.

карамфилов, к., Ив. марков. 2015. Вариация на таксационните параметри в грани-
ците на подотдела. управление и устойчиво развитие, 7.

кръстанов, кр., р. райков. 2004. справочник по дендробиометрия, с., БулПроФор, 
622.



101

рафаилов, г., с. лазаров, я. Порязов, И. добричов. 1998. Приложение на постоянни-
те пробни площи за инвентаризация и контрол на насажденията, стопанисвани 
изборно в уогс „Юндола“. лесовъдска мисъл, 4.

anonymous. 1995. Bulgaria – Forestry subsector review, i and ii, World Bank, 654.
anonymous. 2011. наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии, дВ, 

бр. 63/16.08.2011 г.
Barth, r. 1988. rationalisierung der Forstinventur mit hilfe des datenspeichers Waldfonds, 

sFW, 38(1988)4.
Bitter, a.W. 2016. unpublished, tu dresden, chair Forest management planning.
Brassel, P., h.lischke et alii, 2001, swiss national Forest inventory: methods and models of 

the second assessment, 336.
cochran, W.g.,1977: sampling techniques, new york, J. Wiley and sons, 428.
lanly, J.-P., 1981, manuel d’inventaire Forestier, Fao, rome, 200.
team of authors. 2007. national Forest inventory in the czech republic 2001-2004, published 

by Forest management institute, 224.

OUTLINES OF A NATIONAL INVENTORY OF FORESTS  
IN BULGARIA
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(SUMMARY)

the parameters of future national forest inventory in Bulgaria with 
sample plots have been estimated using available traditional inventory data 
and the known design of swiss national forest inventory. the sample size 
estimate obtained is 6600 sample plots constituting a 2.4×2.4 km grid. the 
sample size might be overestimated because of the systematic error intrinsic 
to traditional inventory. on the national level, the error of the growing stock 
estimate will be about 2% and for the other investigated parameters it will 
be between 2% and 10%. usable results will be also obtained for the forests 
of the 6 state-owned forestry companies and in general for the territorial 
units of similar area. 
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