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абстракт: Изготвена е обобщена методика за проучване на дендрофлората 
въз основа на използвани методи и подходи при предишни изследвания на състава 
от дървесни и храстови видове в естествени територии и паркове. методиката 
включва подходи при проучване на дендрофлората по таксономични, еколого-биологични, 
фитогеографски, созологични и стопански показaтели. В допълнение към обобщената 
методика е разработен нов метод за еколого-фитогеографски анализ на дендрофлората, 
приложим при проучвания на големи територии, формиращи дендроценози. методът 
дава възможност за оценка на приспособимостта на едификаторните видове към 
условията на средата чрез анализ на разпределението на екологичните групи и флорните 
елементи в съответния дендрофлористичен комплекс. 
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ВъВеДение

дендрофлората е основна част от биологичното наследство 
в горския сектор (raimondo, 2013) и познаването на нейното 
таксономично и екологично разнобразие е важна предпоставка за 
правилното управление и пълноценното, рационално и ефективно 
използване на горските ресурси. дървесните и храстови видове са по-
дълговечни и „далновидни“ в избора си на месторастене от останалите 
групи растения и в това отношение играят ролята на индикатори 
за дългосрочните промени на средата (ruiz-labourdette, 2013). за 
разлика от тревистите растения, прекарващи неблагоприятния 
сезон под формата на семе или с вегетативни органи, скрити под 
повърхността на земята, растенията с дървовиден и храстовиден 
хабитус са онази група форми, които се подлагат най-продължително 
време на въздействието на климатичните условия и са най-силно 
повлияни от тях (стефанов, 1943). Проучването на дендрофлората 
на дадена територия дава възможност за анализ на характера и 
разпространението на едификаторите, формиращи нейните горски 
фитоценози и за избор на най-приспособимите към актуалните 
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екологични условия видове за възстановяване на нарушени или 
деградирали горски терени. Информацията за дендрофлористичното 
разнообразие е крачка към опазването на горския генетичен фонд 
и спомага за разкриване на селекционно-генетичните особености 
на горско-дървесните видове (добринов и др., 1982). освен от 
условията на месторастене, продуктивността на гората зависи от 
идиотипичната конструкция на дървесните видове и от техните 
синекологични взаимоотношения (нойвирт и др., 1966).

Формирането на съвременната дендрофлора в нашата страна 
е започнало през юрския период, т.е. преди повече от 185 млн. години 
(Велков, александров, 1988). разнообразието от родове и видове в 
дендрофлората на България е много високо за нейната географска 
ширина и територия. обяснението на това явление трябва да се 
търси в продължителния процес на формообразуване при отсъствие 
на обледяване на по-голямата част от страната през плейстоцена; 
голямото екологично разнообразие, влиянието на географските области 
и непосредствения контакт с фитогеографските центрове. засилената 
антропогенна дейност в нашите гори влияе върху размера на популациите 
и ареалите на дървесните и храстови таксони. В това отношение 
актуалната информация за състава и състоянието на дендрофлората, 
както на територията на страната, така и в отделни райони с различен 
статут и режим на стопансиване е важно за съхраняване елементите 
на първичната дендрофлора и за предотвратяване на генетичното 
замърсяване при провеждане на залесителни и лесовъзобновителни 
мероприятия (Велков, александров, 1988).

до сега са извършвани редица проучвания на видовия състав на 
дървесната и храстова растителност, както на естествени горски 
територии (Пеев, 2005; Petropavlovskii et аl., 2011; tashev, tzavkov, 
2014), така и на зелени площи в урбанизирана среда (Вакарелов, 
делков, 1988, Šimek, 2005, lubiarz, Kulesza, 2015, Kurjakov, 2017), които 
включват характеристика и анализ по различни дендрофлористични 
показатели. те често носят наименованието дендрологични проучвания 
и съдържат, както дендрофлористични, така и дендробиометрични, 
а понякога и дендрохронологични изследвания. Ивченко (2009) 
разглежда дендрофлористичните методи като част от развитието 
на комплексните дендрологични проучвания, чиито краен етап е 
формирането на фитоценотичното направление в дендрологията. 
Въпреки големия брой публикации на настоящия етап няма ясен 
и унифициран методологичен подход при дендрофлористичните 
проучвания и анализи. 

Целта на настоящото изследване е да систематизира 
досегашните подходи при дендрофлористичните проучвания в единна 
методическа рамка и към нея да добави нов метод за анализ и 
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оценка на дендрофлората по комплекс от еколого-фитогеографски 
показатели.

ОБОБЩена МеТОДиКа на ДенДрОфЛОриСТиЧниТе 
ПрОУЧВания

По своята същност дендрофлористичните методи са 
взаимствани в голяма степен от методите за флористични проучвания 
(камелин, 1973; толмачёв, 1970, 1986; Шмидт, 1980; новосад, 1992), 
като фокусът при тях е изцяло върху разнообразието от дървесни и 
храстовите таксони на дадена територия. 

теренните проучвания на дендрофлората се извършват най-
често по маршрутен или трансектен метод (козарев, гатева, 2001; 
Пеев, 2005; tashev, tzavkov, 2014) с оглед обхващане на максимална 
площ и представителни за хабитатното разнообразие в участъци 
по цялата надморска височина на проучваната територия. При 
залагането на маршрутите/трансектите се отчитат особеностите 
на дендрофлората и очакваните от лесовъдска гледна точка 
промени във видовия състав на едификаторите на естествените 
горски формации. голямо значение за провеждането на теренните 
проучвания има и достъпът до съответните терени, което зависи 
от гъстотата, разположението и проходимостта на горско-пътната 
мрежа (маджов и др., 2014). Препоръчително е трансектите да 
включват терени, които имат излаз към основната скала, за да 
бъде прецизно нейното определяне (Pavlova, 2005). В някои случаи, с 
оглед на възможни сравнения и изчисления на индекса на флористично 
сходство, изследваната територия се разделя на райони, които се 
съпоставят спрямо тяхното дендрофлористично разнообразие и 
факторите, които го определят (Kosiński, 2005). 

камералните методи включват анализ на дендрофлората по 
таксономични, екологични, фитогеографски, созологични и стопански 
показатели, въз основа на които се правят изводи за нейното 
богатсво, произход, състояние и потенциал.

Таксономична характеристика
таксономичната характеристика е първи етап от анализа на 

дендрофлората (кожухаров и др., 1988; Пеев, 2005; tashev tzavkov, 
2014). тя започва с физическа инвентаризация на всички храсти, 
дървета и лиани на дадена територия, в някои случаи придружени 
с измерване на дендробиометричните им показатели (списък на 
таксоните, брой индивиди, средна височина, среден диаметър на 
стъблото и короната) (dąbski et аl., 2015; lewandowicz, mariusz, 
2017; lubiarz, Kulesza, 2015). за сравнение на райони с хомогенен 
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състав на дървесната и храстова флора се използват методи за 
изчисляване на дендрофлористичното сходство на база присъствието 
и отсъствието на видове в сравняваните територии. В резултат 
се отчитат основните диференциращи фактори между районите – 
надморска височина, плодородие и др. (Kosiński, 2005). 

задължителните елементи на таксономичната характеристика 
на дендрофлората са: изчисляване броя на таксоните по категории 
(брой видове и родове по семейства, абсолютно и в проценти спрямо 
общия брой в България, сравнение на данните със сходни такива 
от проучваната територии и др.), отношение между брой видове 
в двата отдела magnoliophyta и Pinophyta, най-богатите на видове 
семейства и родове. Флористичното сходство между видовия на 
отделните райони се изчислява на основата на индекси за сходство, 
евклидово разстояние и др. (magurran, 1988).

жизнени форми и биологични типове
резултатите от проучване на кожухаров и др. (1988) доказват 

сложната таксономична структура на българската фанерофитна 
флора, която включва 359 вида фанерофити, 60 подвида (25 дървесни 
вида, 33 храсти, 2 полухраста), 200 разновидности (65 дървесни вида, 
122 храсти, 13 полухрасти) и 108 форми (68 дървесни вида, 37 храсти, 
3 полухрасти). общият брой видове и подвидове от фанерофитната 
флора, установен съгласно „Флора на нр България“ е 727. най-богата 
авторите отбелязват за флористични райони родопи и стара 
планина (210 вида) и рила (164 вида), а с най-ниско богатство е 
районът на долна места (66 вида). В публикацията е представена 
характеристика на вертикалното разпространение на фанерофитите 
в България, резултатът от която показва преобладаването им 
в ксеротермичния дъбов и мезофилния дъбово-габъров пояс (от 0 
до 700 m), където се срещат 67,4% от дърветата и храстите на 
територията на страната.

анализът на биологичния спектър на дендрофлората се 
извършва въз основа на разпределението на макро-, мезо- микро- и 
нанофанерофитите (Павлов, 2006). Процентното съотношение между 
биологичните типове по серебряков (1962) допълва информацията 
от разпределението на жизнените форми, като по тях може да се 
съди за процеси като наличието на активен подлес, ксерофитизация, 
сингенезисен етап и др.

фитогеографска характеристика на дендрофлората 
географското разпространение на видовете дава информация 

за техния произход и ирадиация, обяснява в голяма степен 
екологичните им изисквания и помага за прогнозиране поведението 
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на техните популации. В своите дендрологични проучвания на 
зелените площи в някои градове на Югозападна България Вакарелов, 
делков (1988) разделят допълнително някои от флорните елементи 
(източноазиатските и северноамериканските видове) въз основа на 
тяхната обща екологична оценка – на видове, срещащи се в райони 
с по-влажен климат и такива обитаващи сухите райони на тези 
два центъра. авторите изчисляват и коефициента на флористично 
сходство между дендрологичните състави в изследваните райони. 
При проучването на произхода и разпространението на дървесните 
и храстови видове някои автори (калинков и др., 1988) използват 
класификацията на фитогеограските елементи на стефанов (1943), 
а други принадлежността на видовете към съответните флорни 
елементи по данни на асьов и др. (2012).

ендемити и реликти
ендемитите и реликтите в състава на дендрофлората са 

индикатор за нейната автохтонност и затова редица автори ги 
включват в своите дендрологични проучвания (калинков и др., 1988; 
цавков, димова, 2000; tashev, tzavkov, 2014). според Brus (1991) на 
територията на Балканския полуoстров се срещат по-голям брой 
ендемити и реликти отколкото в останалите части на европа. сред 
основните причини за високото им разнообразие са географското 
положение, морфогенезата и флорогенезата, както и влиянието на 
плейстоценските заледявания. задълбочени сведения за количеството 
и разпространението на ендемитите и реликтните видове на 
територията на страната дават публикациите на Petrova, Velchev 
(2006), Petrova, Vladimirov (2010), груев, кузманов (1994), Zahariev 
(2016) и др.

екологична структура
съставът на флората, и в частност на дендрофлората, в 

значителна степен се обуславя от наличието на екологични ниши 
на дадена територия и от своеобразните взаимоотношения 
между видовете и условията на средата. тъй като растенията 
са тясно свързани с климатичните и едафични условия, оценката 
на приспособяването им към абиотичните фактори (овлажняване, 
осветеност, тип почва) са важна характеристика, отразяваща 
екологичната структура на флората (камелин, 1973, новосад, 
1992). екологичната структура на дендрофлората е включена в 
проучванията на редица автори (нойвирт и др., 1966, tashev, tzavkov, 
2014), като в редки случаи е извършван анализ по пълния набор от 
екологични фактори (Kurjakov et al., 2017). обикновено се избират 
според целите на проучването факторите, определящи условията на 
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средата – осветление, влажност на въздуха, температура, богатство 
на почвата, надморска височина и др. (Воробьев, 1967; Пеев, 2005; ruiz-
labourdette et al., 2013, Попов, додев, 2012, Попов и др., 2014, стоянова, 
2014 и др.). от особено значение за оценката на съобществата и 
хабитатите е идентифицирането на локални индикаторни видове 
характерни за конкретните месторастения (Pavlova, 2010).

Природозащитен статус
опазването на богатството от дървесни и храстови растения 

налага в методиката на дендрофлористичните проучвания да бъде 
обърнато специално внимание на таксоните с консервационен статут. 
кожухаров и др. (1988) отбелязват 62 вида от представителите на 
дендрофлората в България (17 дървесни и 45 храстови вида) включени в 
Червената книга (Велчев, 1984). други важни национални и международни 
природозащитни документи, с които задължително трябва да се 
направи справка след извършване на инвентаризация на дендрофлората 
на дадена територия са: directive 92/43/eec, convention of international 
trade in endangered species of Wild Fauna and Flora (cites, 1973), 
Бернската конвенция (1991), Червен списък на световно застрашените 
видове на международния съюз за защита на природата и природните 
ресурси (iucn, 2017), red list of Bulgarian Vascular Plants (Petrova, 
Vladimirov, 2009), Червена книга на република България (Бисерков и др., 
2015) и закона за биологичното разнообразие (2002). 

инвазивни чужди видове
установяването на инвазивните чужди дървесни и храстови 

видове и локализирането на числеността и находищата на техните 
популации на дадена територия е от ключово значение за запазване 
на нейната естествена дендрофлора. По данни на Петрова и др. 
(2005) инвазивните чужди дървесни и храстови видове във флората на 
България са 7: acer negundo l., ailanthus altissima swingle, amorpha fruticosa 
l., Robinia psudoaccacia l., eleagnus angustifolia l., Fraxinus pensylvanica 
marschall, Fraxinus americana l. Първите 4 са включени в „списък с най-
опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието 
на европа“. По същото време Хинков и др. (2005), hinkov et al. 
(2006) установяват масово разселване по редица дунавски острови 
на инвазивните a. negundo, a. fruticosa, F. pensylvanica, F. americana. В 
допълнение към този списък в Приложение 8 на националния доклад 
за състоянието и опазването на околната среда в България през 2010 
г. са добавени 3 потенциално инвазивни вида: broussonettia papyrifera 
(l.) Vent., Koelreuteria paniculata laxm, Lycium barbatum l.

за оценка степента на инвазивност на някои от горепосочените 
видове, установени на дадена територия, би могла да се използва 
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следната опростена скала: 1 (слаба) – популацията на инвазивния вид 
е представена от единични индивиди, 2 (средна) – популацията на 
инвазивния вид не доминира в съобществото, 3 (силна) – популацията 
на инвазивния вид доминира в съобществото. 

Специални ползвания
В зависимост от практическите цели, с които са свързани 

дендрофлористичните проучвания, могат да съдържат данни, 
предназначени за нуждите на стопанисването и ползването на 
горските ресурси. В своето дендрологично изследване калинков и др. 
(1988) разпределят дървесните и храстови видове на територията на 
резервата „соколна“ според значението им за горското стопанство 
и ролята им във формирането на растителните съобщества на 
три групи главни дървесни видове, съпътстващи дървесни видове и 
храсти. ташев, цавков (2009) публикуват проучване на лекарствените 
растения в дендрофлората на България. те установяват, че 44% от 
дърветата и храстите в страната ни са лечебни, като с най-голям брой 
представители е сем. rosaceae и принадлежащия му род Rubus. Пеев 
(2005) включва в методиката на проучване на дендрологичния състав 
на Чепинската котловина разпространението на най-типичните и 
важни видове във връзка с условията на средата. Видовият състав 
е определен чрез дендрологична идентификация на дървесните видове 
по основни маршрути. По този начин той установява, че в резултат 
на разнообразието на релефа и спецификата на климатичните и 
почвени условия в изследваната територия са се обособили райони с 
богато дендрологично разнообразие и райони, доминирани от отделни 
дървесни видове. 

МНОГОФАКТОРЕН ЕКОЛОГО-ФИТОГЕОГРАФСКИ АНАЛИЗ – 
ПРИНОС КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБОБЩЕНАТА МЕТОДИКА 

ЗА ДЕНДРОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

В описаната обобщена методика на дендрофлористични 
проучвания са споменати задължителните показатели, по които е 
необходимо да се анализира състава от дървесни и храстови таксони 
на дадена територия, за да се добие вярна представа за особеностите 
на нейния произход, характер и развитие. Важно е да се отбележи 
комплексността на подхода при анализа на данните, получени от 
измерването на показателите и тяхната взаимозависимост при 
отчитането на резултатите и обобщаването на изводите. като 
улеснение в тази насока е предлаганият в настоящата разработка 
нов метод за многофакторен еколого-фитогеографски анализ на 
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дендрофлората. той е основан на идеите на Pint, gégout (2005), ruiz-
labourdette et al. (2013) и др., според които използването на екологичните 
индекси позволява да се оцени обхвата на „реализираната ниша“ на 
дървесните видове на големи площи в съответствие с основните 
екологични фактори. Kurjakov et al. (2017) прилагат подобен метод за 
екологичен анализ и оценка на приспособимостта на видовия състав 
на дендрофлората в парка Futoški (novi sad). Поради ограничената 
площ на изследваната от тях територия, те имат възможност да 
установят точния брой индивиди от всички дървесни и храстови 
видове и да извършат процентно разпределение на екологичните 
групи на основата на този количествен признак, след което правят 
извода, за най-богатите на индивиди екологични групи и съответно 
за най-високата приспособимост на принадлежащите към тях видове 
към условията на средата в парка. 

По подобие на използваната методика от Kurjakov et al. (2017) 
настоящата разработка предлага адаптиран метод за анализ на 
дендрофлората на големи по площ естествени територии, при 
който дендрофлората също се изследва по пълен набор от екологични 
фактори (климатични и почвени). основните разлики са в това, че 
разпределението на екологичните групи се определя въз основа на 
броя видове, а не на броя индивиди от даден вид, като кумулативно 
се отчита и влиянието на фитогеографския елемент при общата 
оценка на приспособимостта на дървесните видове към условията 
на изследвания обект. Причините за избора на присъствието на вида, 
а не на индивида като формиращ количественото участие на дадена 
екологичната група, са от една страна голямата площ на проучване, 
за каквато е предназначен методът и обективната невъзможност да 
бъдат преброени точно всички индивиди в нея. И от друга – ролята на 
дървесните видове е различна, малка част от тях са едификатори и 
доминанти, повечето не формират насаждения, а участват в състава 
им като асектатори и подлесен елемент. но всеки от тези дървесни 
и храстови видове има специфични изисквания и с присъствието си в 
проучваната територия е индикатор за определен екологичен режим 
и потенциални промени в условията на средата, свързани с него. 
методът дава възможност за унифициране на условията за участие 
на видовете в съответните екологични групи и фитогеографски 
елементи. 

определянето на екологичните амплитуди на видовете се 
извършва въз основа на възприети скали за оценка на климатичните 
фактори (термоклиматичен, омброклиматичен и криоклиматичен 
режими) и на почвените фактори (режим на овлажняване, хранителен 
режим и реакция на почвения разтвор). Частичните екологични 
ареали на видовете са определени на основата на общите екологични 
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амплитуди по отношение режима на един екологичен фактор, а 
комплексните екологични ареали отразяват екологичните амплитуди 
на видовете по отношение режима на различни групи екологични 
фактори (Павлов, 1998).

многофакторният еколого-фитогеографски анализ на 
дендрофлората на определена територия се извършва на 3 етапа:

етап 1. Инвентаризация на дендрофлората, включително 
таксономичен анализ и характеристика на видовете по биоморфи, 
екологични и фитогеографски показатели. този етап съвпада с 
разгледаната в точка 2 обобщена методика за дендрофлористични 
проучвания.

етап 2. Характеристика на основните едификаторни видове, 
участващи в състава на естествените дървесни и храстови 
съобщества на проучваната територия.

В таблица 1 е представена скала, по която са оценявани 
видовете, според групите, в които попадат (сравнение на групата, 
в която попада даден вид спрямо преобладаващата група видове по 

Таблица 1. скала на участието на групите по показатели
Table 1. scale of the participation of groups by indicators

Оценка
Evaluation

grade

Участие на групата видове в установения дендрофлористичен 
състав

Participation of species group in the established dendrofloristic 
composition 

1

групата съдържа един вид от установения дендрофлористичен 
състав

the group contains 1 species from the established dendrofloristic 
composition

2

групата съдържа между 1% и 10% от видовете от установения 
дендрофлористичен състав

the group contains between 1% and 10% of the species in the established 
dendrofloristic composition

3

групата съдържа между 11% и 30% от видовете от установения 
дендрофлористичен състав

the group contains between 11% and 30% of the species in the established 
dendrofloristic composition

4

групата съдържа между 31 и 50% от установения дендрофлористичен 
състав

the group contains betweeen 31 and 50% of the species in the established 
dendrofloristic composition

5

групата съдържа над 50% от видовете в установения 
дендрофлористичен състав

the group contains over 50% of the species in the established dendrofloristic 
composition
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Таблица 2. комплексна оценка (максимална възможна) на еталонен вид по сбор от 
еколого-фитогеографски показатели от проучване на дендрофлората на лозенска 

планина (2017 г.)
Table 2. complex assessment (maximum possible evaluation score) of a reference species 
by sum of ecological and phytogeographic indicators from a dendrofloristic survey conduct-

ed on the territory of lozen mountain (2017)

Покалзатели за 
оценката

Indicators of the 
assessment

Показатели на 
еталонния вид
Indicators of the 
reference species

Преобладаваща 
група

Predominant 
group

Оценка спрямо 
преобладаващата група 
видове по отделните 

показатели
Evaluation according to 
the predominant group 
of species by individual 

indicators
1. 2. 3. 4.

Флорен елемент
Floristic element

субсредиземно-
морски вид

submediterranean 
species

субсредиземно-
морски вид

submediterranean 
species

3

Фитогеографски 
елемент

Phytogeographic 
element

стационарен 
термофит и 
мезофит от 
планинския 

център
stationary thermo-

phyte and me-
sophite from the 
mountain center 

стационарен 
термофит и 
мезофит от 
планинския 

център
stationary ther-

mophyte and me-
sophite from the 
mountain center

4

термоклиматичен 
режим

thermoclimatic 
regime
 (tm)

субсредноевропей-
ски вид

sub-mideuropean 
species

субсредноевро-
пейски вид

sub-mideuropean 
species

4

омброклиматичен 
режим

ombroclimatic 
regime
 (om)

ортополибионт
ortopolibiont

ортополибионт
ortopolibiont

5

криогенен режим
crioclimatic regime

(cr)

ортополибионт
ortopolibiont

ортополибионт
ortopolibiont 4

съчетание на 
температурa 
и надморска 

височина (tm/h)
combination of 
temperature and 
altitude (tm / h)

Предпланински 
вид

sub-mountainous 
species

Предпланински 
вид

sub-mountainous 
species

5
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отделните показатели – флорни елементи, екологични режими и т.н.). 
Видовете, които получат най-висока сумарна оценка от отделните 
показатели се приемат за най-пригодни към доминиращите фактори 
и най-перспективни по отношение на бъдещото си разпространение 
на проучваната територия.

етап 3. оценка на конвертабилността (приспособимостта 
към промяната на условията на територията) на едификаторните 
видове.

едификаторните видове в проучваната територия се оценяват 
по фитогеографски и екологични показатели спрямо принадлежността 
им към конкретна група и за всеки едификаторен вид се поставя 
сумарна оценка по скалата, представена в таблица 1. за сравнение 
с всички останали видове-едификатори се въвежда „еталонен вид“, 
чийто показатели съвпадат с преобладаващите за всяка от групите 
при така установения дендрофлористичен състав на изследваната 
територия. В таблица 2 е представен пример за определяне на 
еталонен едификаторен вид от проучване на дендрофлората на 
лозенска планина, проведено през 2017 г. комплексната оценка на 
еталонния вид е сумата от оценките на преобладаващите групи – 43.

В продължениe на същия пример в таблица 3 е представена 
оценка по комплексни еколого-фитогеографски показатели на 

1. 2. 3. 4.
Воден режим на 

почвата
regime of soil 

humudity
(hd)

мезофит
mesophyte

мезофит
mesophyte

4

Хранителен 
режим на почвата 
тrophic soil regime

(tr)

мезомегатроф
mesomegatrophic 

species

мезомегатроф
mesomegatrophyc 

species

5

киселинност на 
почвата

soil acidity
(rc)

алкалифилeн 
полибионт

alkaliphilic poly-
biont

алкалифилен 
полибионт

alkaliphilic poly-
biont

4

светлина 
 light
(lc)

Хипохелиофит
hypoheliophyte

Хипохелиофит
hypoheliophyte

5

Обща оценка
Total evaluation 

score
43

Таблица 2. Продължение
Table 2. continued
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Таблица 3. комплексна оценка на едификаторния вид carpinus betulus l.  
по сбор от еколого-фитогеографски показатели от проучване на дендрофлората на 

лозенска планина (2017 г.)
Table 3. complex assessment of the edificator species carpinus betulus l.  

by sum of ecological and phytogeographic indicators from a dendrofloristic survey conduct-
ed on the therritory of lozen mountain (2017)

Покалзатели 
за оценката
Indicators 
of the 

assessment

Показатели на ета-
лонния вид

Indicators of the 
reference species

Показатели на 
Carpinus betulus/

Indicators  
of Carpinus betulus

Оценка спрямо пре-
обладаващата група 
видове по отделни-

те показатели
Evaluation according 
to the predominant 
group of species by 
individual indicators

1. 2. 3. 4.
Флорен  
елемент
Floristic 
element

европейско-субсреди-
земноморски вид

еuro-submediterranean 
species

субсредиземномор-
ски вид

submediterranean 
species

3

Фитоге-
ографски 
елемент
Phytogeo-
graphic ele-

ment

стационарен термо-
фит и мезофит от 
планинския център

stationary thermophyte 
and mesophite from the 

mountain center

стационарен термо-
фит и мезофит от 
планинския център

stationary thermophyte 
and mesophite from 
the mountain center

4

tm
 субсредноевропейски 

вид
sub-mideuropean 

species

субсредноевропейски 
вид

sub-mideuropean 
species

4

om ортополибионт
ortopolibiont

ортополибионт
ortopolibiont 5

cr
стенобионт на меки-

те зими
stenobiont of the soft 

winters

ортополибионт
ortopolibiont 4

tm/ h
Предпланински вид

sub-mountainous species
Предпланински вид
sub-mountainous 

species
5

hd мезофит
mesophyte

мезофит
mesophyte 4

tr mезополитроф
mesopolitrophyc species

мезомегатроф
mesomegatrophyc 

species
5

rc еврибионт
evribiont

алкалифилен  
полибионт

alkaliphilic polybiont
4

lc сциофит
sciophyte

Хипохелиофит
hypoheliophyte 5

Обща оценка
Total evaluation score 37
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едификаторния вид carpinus betulus l. на лозенска планина. от нея се 
вижда, че неговата сумарна оценка е 37 (с 6 пункта по-ниска от тази 
на еталонния вид). 

По подобие на оценката, извършена при обикновения габър, са 
оценени и всички останали едификаторни видове. В резултат на фиг. 
1 е представено разпределението на преобладаващите дървесни и 
храстови видове на лозенската планина в зависимост от техните 
сумарни оценки по комплексa от физикогеографски и екологични 
фактори.

от фиг. 1 става ясно, че по отношение на естествената 
дендрофлора най-близки по стойност с еталонния вид са carpinus 
orientalis mill, Fraxinus ornus l. Quercus cerris l., Quercus frainetto ten. 
следователно те са най-конвертабилни спрямо условията на 
планината. резултатът от подобен анализ носи ценна от лесовъдска 
гледна точка информация, която ще помогне за правилното планиране 
на мероприятията в горите (превръщане, залесяване и др.) и създаване 
на подходящи режими на стопанисването им.

фиг. 1. Подреждане на едификаторните видове на територията  
на лозенска планина въз основа на техните комплексни оценки  

от еколого-фитогеографския анализ
 Fig. 1. ranking of the edificator species on the territory of the lozen mountains  
based on their complex assessments from the ecological phytogeographic analysis
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иЗВОДи

дендрофлората е специфичен индикатор, както за състоянието 
на месторастенията, така и за тяхната промяна. 

Поради малкия видов състав, проучването на дендрофлората 
на дадена територия е сравнително по-лесно и бързо от това на 
останалата флора и данните от него са не по-малко ценни за оценка 
на екологичните условия и динамиката на горската растителност. 

обобщената методика на дендрофлористични проучвания 
ще подпомогне бъдещите изследвания в тази област, като ги 
систематизира и унифицира, както за научни, така и за чисто 
практичeски цели, свързани с управлението и използването на 
дървесните ресурси.

Предлаганият нов метод на многофакторен еколого-
фитогеографски анализ ще допринесе за по-бързата и икономична 
оценка на състоянието на естествените и изкуствени насаждения, 
базирана на особеностите на техния дендрофлористичен комплекс и 
взимане на правилни решения за устойчивото им стопанисване. 
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COMPLEX METHODOLOGICAL APPROACH  
FOR DENDROFLORISTIC RESEARCH

p. Glogov, M. Georgieva, a. delkov
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

a working methodology for dendrofloristic research has been prepared 
on the basis of methods and approaches used in previous studies on the 
composition of tree and shrub species in natural areas and parks. the 
methodology includes characteristic of dendroflora by taxonomic, ecological, 
biological, phytogeographical, sozological and economic indicators. in 
addition to the generalized methodology, a new method for the ecological 
and phytogeographical analysis of dendroflora has been developed for studies 
on large areas covered by dendrocenoses. the method makes it possible to 
assess adaptation of the edificator species to the environment conditions by 
analyzing the distribution of ecological groups and floristic elements in the 
respective dendrofloristic complex.
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