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абстракт: Проучен е европейският опит в средностъбленото стопанство: 
същност на лесовъдската система, стопанки цели, подходящи дървесни видове, етапи 
в създаването на средностъблени насаждения, форма, структура и характеристики 
на дървостоя, турнусни възрасти, указания за стопанисване. анализирани са 
възможностите за внедряване на средностъбленото стопанство в България. 
Препоръчано е използването му като система за устойчиво стопанисване на част 
от издънковите дъбови гори и като метод за превръщане на друга част от тях 
във високостъблени насаждения. направен е разчет за евентуалната доходност 
на средностъбленото стопанство в България. По отношение на икономическата 
ефективност то заема междинно положение между нискостъбленото и 
високостъбленото стопанство, като постига добър баланс между екологичните, 
социалните и икономическите функции на гората.
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УВОД

Издънковите дъбови гори в България са над 1 млн. ha, което 
е повече от една четвърт от залесената площ на страната. По-
голямата част от тях са в стопанския клас за превръщане в семенни. 
две трети вече са надхвърлили турнусната си възраст, но към момента 
не са постигнати съществени резултати по тяхното превръщане. 
това поставя лесовъдската ни колегия (управленски структури, наука 
и практика) пред много сериозно изпитание. тя спешно трябва да даде 
отговор на въпроса как да се стопанисват издънковите ни дъбови 
гори от тук нататък. неблагоприятната им възрастова структура, 
влошените растежни показатели и отрицателното влияние на 
климатичните промени, няма да позволят още дълго да се отлага 
взимането на това стратегически важно решение.

на националното съвещание „Перспективи и насоки за 
стопанисване на издънковите дъбови гори“ (кранево, 2016 г.), 
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колегията се обедини около мнението, че е необходимо прилагането 
на разнообразни лесовъдски системи за тяхното бъдещо управление. 
утопично е да се мисли, че е възможно повсеместното превръщане на 
всички издънкови дъбови гори в семенни, имайки предвид огромната им 
площ, изключително разнообразните растежни условия и досегашните 
незадоволителните резултати в тази посока. още повече, че дъбовите 
ни гори по начало са със смесен произход. ситуацията се усложнява 
и от факта, че са разположени основно в долната горскорастителна 
зона, в непосредствена близост до населените места. тук в най-силна 
степен изпитват (сега, а и за вбъдеще ще е така) отрицателното 
влияние на климатичните промени и антропогенния натиск. освен 
всичко това, естествени спътници на дъбовете са широк набор от 
дървесни и храстови видове, с които формират сложни по състав, 
структура и сукцесионно развитие горски съобщества. И не на 
последно място, те са основният източник на дърва за огрев, като 
осигуряват отоплението на половин милион домакинства в страната 
(костов и др., 2017).

за да може в тази сложна реалност успешно да се набележат най-
подходящите възможности за стопанисване на издънковите ни дъбови 
гори, освен от натрупания богат национален опит (положителен и 
отрицателен), е много важно да се почерпят знания, умения и опит 
от други европейски страни.

Целта на изследването е да се проучи европейският опит в 
средностъбленото стопанисване и да се анализират възможностите 
за приложението му в издънковите дъбови гори на България.

Задачите на проучването могат да се групират в следния 
порядък: 1) да се проучи същността и начина на прилагане на 
средностъбленото стопанство, използвано в различни европейски 
страни; 2) да се анализират възможностите за прилагането му в 
издънковите дъбови гори на България; 3) да се направи разчет за 
евентуалната му икономическа ефективност у нас.

МаТериаЛи и МеТОДи

за проучване същността и начина на прилагане на 
средностъбленото стопанство в европа е направен преглед и анализ 
на резултатите от cost action FP1301 eurocoppice: innovative 
management and multifunctional utilization of traditional coppice forests 
– an answer to future ecological, economic and social challenges in the 
european forestry sector (eurocoppice, 2017). В нея участват двама от 
авторите. Проучен и представен е опитът на европейски страни 
в прилагането на средностъбленото стопанство: същност на тази 
лесовъдска система, стопанки цели, подходящи дървесни видове, етапи 
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в създаването на средностъблени насаждения, форма, структура и 
характеристики на дървостоя, турнуси, указания за стопанисване, 
прилагани лесовъдски дейности и др.

разчетите за евентуалната икономическа ефективност 
на средностъбленото стопанство в България са направени чрез 
сравняване на нетната настояща стойност на доходите от церови 
насаждения, стопанисвани по трите основни лесовъдски системи 
– високостъблено, средностъблено и нискостъблено. направени 
са разчети за нетната настояща доходност при два варианта на 
дисконтен процент – 1% и 4%. Първият вариант (нормативна 
рентабилност от 1%) отговаря на средния процент на олихвяване на 
едрите горски капитали, които у нас са почти изключително държавна 
собственост. Вторият вариант (нормативна рентабилност от 4%) 
е характерен за частните инвестиции с чисто комерсиална цел. 
направените изчисления са за средностъблено стопанство при 100 
броя стандарти на хектар при два различни турнуса за издънковия 
етаж – 20 и 30 г. различен брой на стандартите не би оказал 
значително влияние върху икономическия ефект, тъй като той е 
отдалечен във времето и влиянието на броя стандарти се смекчава 
от дисконтирането. При 20-годишен турнус на издънковия етаж, 
от него би се добивало основно дървесна биомаса (например чрез 
дробене на чипс), а при 30-годишен турнус – предимно дърва за огрев 
по традиционната технология.

реЗУЛТаТи и ОБСъжДане

към 2000 г. издънковите гори в европа са около 23 млн. ha, 
което е приблизително 16% от дървопроизводителната площ 
(un/ece-Fao, 2000). те са съсредоточени главно в крайните му 
западни, южни и югоизточни части. над 60% от издънковите гори 
се намират в трите западноевропейски страни: Франция, Италия и 
Испания. Във Франция издънковите гори са 6,4 млн. ha, което е 41% 
от дървопроизводителната й площ; в Италия са 3,7 млн. ha (43% от 
горите); а в Испания издънковите гори са 4 млн. ha, (20% от горите). 
И това са гори, които тези държави продължават да стопанисват 
като издънкови и не се опитват да ги превърнат във високостъблени 
(nicolescu et al., 2017а). В състава на техните издънкови гори, както 
и в България, преобладават дъбовете.

не само в посочените страни, а и в цяла европа, се прилагат 
основно две лесовъдски системи за стопанисване на издънковите 
гори: нискостъблено (simple coppice) и средностъблено (coppice with 
standards). много по-ограничено (само в отделни малки райони) се 
прилага селекционно нискостъблено стопанисване (selection coppice), а 
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клоносечно стопанство (pollarding) и кастрене (shredding) се прилагат 
обикновено за единични дървета и нямат горскостопанско значение 
(nicolescu et al., 2017б). И докато нискостъбленото стопанство е 
добре познато и прилагано у нас, то средностъбленото не е добре 
известно на българската наука и практика, и е важно да бъде подробно 
проучено.

Същност и начин на приложение на средностъбленото 
стопанство в европа

то е лесовъдска система, при която избрани дървета, наречени 
стандарти, се запазват при всяка нискостъблена ротация, за да 
формират разновъзрастен надлесен етаж, който се стопанисва 
високостъблено, а подлесният етаж се стопанисва нискостъблено 
(iuFro, 2005). По този начин се формира дървостой, състоящ се от 
два ясно разграничими елемента (Bagneris, 1878; Boppe, 1989; cotta, 
1841; lorentz, Parade, 1855):

разновъзрастен надлесен етаж. състои се от дървета 
стандарти. те са предимно със семенен произход, а когато такива 
липсват се избират от качествени коренови или пънни издънки. 

фиг. 1. средностъблено насаждение с дъбов стандарт в австрия (сн. e. hochbichler)
Fig. 1. coppice with oak standards in austria (photo e. hochbichler)
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стандартите са разположени колкото е възможно по-равномерно по 
площта на насаждението и се стопанисват високостъблено. те са от 
ценни светлолюбиви дървесни видове, с мощна и равномерно развита 
корона, устойчиви стъбла и добре развита коренова система (фиг. 
1). от тях се добива едра строителна дървесина и същевременно 
осигуряват семена за естествено възобновяване на насаждението 
(drăcea, 1942; rădulescu, Vlad, 1955).

едновъзрастен втори етаж. основно с издънков произход и се 
състои от разнообразни сенкоиздръжливи видове, които имат добра 
издънкопроизводителна способност. стопанисва се нискостъблено. 
При сечта се добиват дребна строителна и технологична дървесина, 
но най-вече дърва за огрев. освен това, вторият етаж предпазва 
почвата и играе ролята на подгон на стандартите.

за създаване на така описано средностъблено насаждение се 
премина през следните етапи (dengler, 1930; drăcea, 1942):

• определя се турнусна възраст (r) за нискостъбленото 
стопанисване на втория етаж. обикновено тя е 20-30 г. след 
нейното достигане, дървостоят се изсича на голо, като се 
оставят определен брой стандарти от желаните видове. 
По възможност те са със семенен произход и задължително 
с добре оформени корони и стъбла и добър растеж;

• При следващата ротация (след още r години) повечето 
от стандартите (на възраст 2r) се запазват. от тях се 
отсичат тези, които са в лошо здравословно състояние, с 
повреди или слаб растеж. Вторият етаж отново се изсича 
на голо, като от него отново се оставят определен брой 
нови стандарти (на възраст r).

• същата операция се прилага периодично през r години в 
продължение на определен брой ротации. така при всяка 
ротация се отсичат вторият етаж (на r години), както и 
стандарти от надлесния етаж съответно на възраст 2r, 3r, 
4r и т.н., като всеки път се оставят нови стандарти (на r 
години);

стандартите при средностъбленото стопанисване са високи 
дървета, но стъблата им са по-ниско самоокастрени и с по-голяма 
корона, отколкото при високостъблените насаждения, като в същото 
време и диаметрите им са значително по-големи (drăcea, 1942; savil, 
1993; starr, 2013).

най-подходящите дървесни видове за стандарти са дъб, бряст и 
ясен. други възможни видове са явор, дива череша, брекина, скоруша, 
черен орех (Boppe, 1889; lorentz, Parade, 1855; muel, 1884). Букът не е 
подходящ, основно поради чувствителността му към прегаряне при 
внезапно откриване, както и заради гъстата му корона, която силно 
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засенчва втория етаж и възпрепятства растежа и издънковото му 
възобновяване (Boppe, 1889; schwappach, 1904; troup, 1928).

разбирането за оптимална гъстота на стандартите при 
средностъбленото стопанство се е променяло през вековете: от 
16 бр./ha във Фландрия (Vandekerkhove et al., 2016) и 30 бр./ha във 
Великобритания (crowther, evans, 1984) през XVi век до 40-50 бр./
ha във Франция (Bastien, 2002) или дори 100 бр./ha в германия (cotta, 
1841) през XiX век. В наши дни най-често използваната гъстота на 
стандартите е 50-100 бр./ha.

Броят на стандартите от всеки клас на възраст следва да е 
приблизително половината от следващия по-нисък възрастов клас. 
например, при 100 стандарти на хектар следва 50 да са на възраст 
r, 30 – 2r, 13 – 3r и 7 да са на възраст 4r.

hochbichler (2008, 2009) e разработил указания за броя на 
стандартите при различна целева склопеност на надлесния етаж. 
При гъстота на стандартите от 82 до 163 бр./ha склопеността 
им се изменя от 33% до 66%. В такъв случай при среднобогати 
месторастения и ротация на втория етаж от 30 г., целевият им 
диаметър е 60 cm, а средната им височина 18-20 m.

стандартите се запазват докато имат добро здравословно 
състояние, жизненост и прираст (muel, 1884; garfitt, 1995; hochbichler, 
2008). турнусната им възраст зависи от дървесния вид: за дъб е 100-
130 г. (crowther, evans, 1984; garfitt, 1995; hochbichler, 2008); за ясен, 
бряст и явор е 75(90)-100 г; за дива череша е 40(50)-70 г; за бреза е 40-
60 г; за брекина и скоруша е 50(70)-80(120) г. (drăcea, 1942; hochbichler, 
2008; muel, 1884).

най-подходящите видове за втория (издънков) етаж са габър, 
полски клен, бук, липи, обикновен кестен, леска и др. (drăcea, 1942; 
hartig, 1877; schwappach, 1904; troup, 1928; dengler, 1930). В миналото 
турнусът за него е бил 8-15 г., но в наши дни обикновено е 20-30 г. 
(Boudru, 1989; hochbichler, 2008).

лесовъдските дейности са различни в двата етажа. В издънковия 
се провеждат осветление, прочистка и 1-2 отглеждания, само ако 
това се сметне за нужно. Важно е обаче да се отглеждат бъдещите 
дървета стандарти, за да са подготвени за момента, в който ще 
бъде напълно осветен при изсичане на долния етаж (rădulescu, Vlad, 
1955). В надлесния етаж се отстраняват водните леторасли, които 
сe появяват от стандартите (особено по летния дъб) след рязкото 
увеличаване на страничното осветяване при изсичане на издънковия 
етаж (Bagneris, 1878; Broilliard, 1881; lorentz, Parade, 1855). техният 
диаметър не трябва да надвишава 3 cm и е препоръчително да се 
премахват преди началото на вегетацията. мъртвите, загиващите 
и прекалено дългите клони на стандартите също се премахват.
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така описаното средностъблено стопанство се прилага както 
за устойчиво стопанисване на издънковите гори като такива, така и 
като метод за превръщането им във високостъблени насаждения. Във 
втория случай, при изсичане на втория етаж, се запазват голям брой 
нови стандарти (на r години) – 500-600 бр./ha или дори повече. ако е 
необходимо се премахват старите, които са на възраст 3r и 4r. сечта 
за превръщане се извършва 30 г. след избора на новите стандарти, 
когато са на около 60-годишна възраст (2r) и вече произвеждат семена, 
необходими за естественото семенно възобновяване на насаждението.

Понастоящем Франция стопанисва 73% от издънковите си гори 
средностъблено, а Италия – 76% (nicolescu et al., 2017а). тези страни 
имат традиционно добре развито лесовъдство и щом прилагат 
средностъбленото стопанство от векове (от повече от 200 г.) в 
огромна част от издънковите си гори, значи са открили неговите 
положителни страни, силно ги ценят и постоянно ги надграждат с 
трупане на опит и добри практики.

Възможности за прилагане на средностъблено стопанство  
в България

В България няма типични средностъблени насаждения. В 
миналото са правени опити за създаване, но не са били успешни и не 
са получили практическо значение. основната причина за неуспеха 
е била, че стандартите са определяни в много напреднала възраст, 
без предварително да са полагани грижи да развият мощни корони и 
устойчиви стъбла. след извеждане на сечта и пълното им осветяване, 
тези дървета изпадат в състояние на едафичен стрес, в резултат на 
което суховършат, развиват вторична корона, огъват се и като цяло 
не могат да изпълнят своето предназначение. този лош опит обаче 
не бива да отказва горската колегия от въвеждането на доказалата 
се във времето лесовъдска система, а напротив – вземайки си поука 
от направените грешки, следва да се проучат добрите европейски 
практики и да се направи опит за прилагането им у нас.

средностъбленото стопанство би могло да бъде успешно 
приложено в част от издънковите дъбови гори на България по 
следните причини:

европейският опит сочи, че дъбовете са най-подходящите 
видове за стандарти при средностъблено стопанисване, а точно те 
доминират в над 60% от издънковите ни гори. другите подходящи 
видове за стандарти са брястовете, ясените, яворите, дивата 
череша, брекината, скорушата. Всички те са естествени спътници 
на дъба в издънковите ни гори;

тази лесовъдска система би могла да се използва, както за 
устойчиво стопанисване на част от издънковите ни дъбови гори 
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средностъблено, така и като един от възможните методи за 
постепенното превръщане на друга част от тях във високостъблени. 
нереалистично е да се вярва, че е възможно отведнъж да се 
превърнат всички издънкови дъбови гори във високостъблени, дори 
и на най-добрите месторастения. там където това е невъзможно, 
или в случаите когато след извеждане на окончателната фаза на 
възобновителната сеч семенното възобновяване се е компрометирало 
по някаква причина, средностъбленото стопанство би могло да е един 
междинен етап, който същевременно да носи разнообразни екологични, 
социални и икономически ползи. Преминаването към него обаче трябва 
да става при насаждения на млада възраст (веднага след извеждане на 
окончателната фаза на възобновителната сеч) и още от тогава да 
се полагат грижи за стандартите, за да могат да формират мощни и 
добре оформени корони, стъбла и коренови системи;

Инвазия на цера, келявия габър и липата – повсеместно се 
наблюдава тенденция тези видове да изместват автохтонните 
видове дъб (летен дъб, благун, зимен дъб) от типичните за 
тях месторастения (Попов и др., 2018; додев, 2016). Чрез 
средностъбленото стопанисване, би могло да се гарантира и засили 
семенното участие на ценните автохтонни видове дъб, като се 
отглеждат високостъблено, като стандарти в надлесния етаж. В 
същото време във втория етаж церът, келявият габър, липата и 
другите естествени спътници могат да се стопанисват издънково, 
използвайки бързия им растеж и висока обща производителност в 
млада възраст, голямата им издънкопроизводителна способност и не 
на последно място – тяхната висока жизненост и устойчивост;

добив на различни сортименти – издънковите ни дъбови 
гори са основният източник на дърва за огрев. В практиката 
церовата дървесина, дори и едрата, се ползва основно за горене. 
средностъбленото стопанисване ще позволи в смесените насаждения 
церът, келявият габър и др. да се стопанисват нискостъблено (чрез 
гола сеч през 25-30 г.) и така горските стопанства да получават 
редовни приходи, като същевременно ще се гарантира осигуряването 
на местното население с дърва за огрев. В същото време стопански 
ценните видове дъб, ще се стопанисват високостъблено при турнус 
100-120 г. и от тях ще се получава качествена, едра и скъпоструваща 
дървесина, която все по трудно се намира и ще се намира на пазара. 
сравнително честите лесовъдски мероприятия и съвременните 
възможности за механизираното им изпълнение изискват наличието на 
добре развита горска пътна мрежа. затова при избора на насаждения 
за средностъблено стопанисване следва да се отчита наличието на 
горски пътища или възможността за изграждането им, ако няма 
такива (маджов и др., 2014а, б).



33

икономическа ефективност на средностъбленото стопанство  
в България

В таблица 1 е представен разчет за нетната настояща 
стойност на доходите от церово насаждение за 120-годишен период 
при високостъблено, средностъблено и нискостъблено стопанство в 
България. на фиг. 2, 3 е сравнена икономическата ефективност на 
трите основни лесовъдски системи при държавно и частно финансиране.

разчетите показват, че при сегашните ценови съотношения 
най-изгодно е нискостъбленото стопанисване, както при държавно, 
така и при частно финансиране. При лихвен процент 4%, характерен 
за частните инвестиции с чисто комерсиална цел, високостъбленото 
стопанство е съвсем неизгодно. главната причина за този 
резултат е дисконтирането на бъдещите доходи, което елиминира 

Таблица 1. нетна настояща стойност на доходите от церово насаждение  
за 120-годишен период при различни системи на стопанисване

Table. 1. net present value of incomes from turkey oak stand for 120 years in different 
silvicultural system of management

Б
он

ит
ет

si
te
 in

de
x

В
ис

ок
ос

т
ъб

ле
но

 
ст

оп
ан

ст
во

 с
 н

ал
ич

но
 

ес
т

ес
т

ве
но

 в
ъз

об
но

вя
ва

не
h

ig
h 

fo
re

st
 w

ith
 n

at
ur

al
 r
e-

ge
ne

ra
tio

n

с
ре

дн
ос

т
ъб

ле
но

 
ст

оп
ан

ст
во

 с
ъс

 1
00

 
ст

ан
да

рт
а/

ha
 и

 3
0 

г. 
т

ур
-

ну
с 

за
 и

зд
ън

ко
ва

т
а 

ча
ст

 
c
op

pi
ce

 w
ith

 s
ta

nd
ar

ds
, 1

00
 

st
an

da
rd

s/
ha

, c
op

pi
ce

 r
ot

at
io

n 
of

 3
0 

ye
ar

s 

с
ре

дн
ос

т
ъб

ле
но

 
ст

оп
ан

ст
во

 с
ъс

 1
00

 
ст

ан
да

рт
а/

ha
 и

 2
0 

г. 
т

ур
-

ну
с 

за
 и

зд
ън

ко
ва

т
а 

ча
ст

c
op

pi
ce

 w
ith

 s
ta

nd
ar

ds
, 1

00
 

st
an

da
rd

s/
ha

, c
op

pi
ce

 r
ot

at
io

n 
of

 2
0 

ye
ar

s 

н
ис

ко
ст

ъб
ле

но
 

ст
оп

ан
ст

во
, т

ур
ну

с 
30

 г
.

si
m

pl
e 

co
pp

ic
e,
 r
ot

at
io

n 
of

 3
0 

ye
ar

s

н
ис

ко
ст

ъб
ле

но
 

ст
оп

ан
ст

во
, т

ур
ну

с 
20

 г
.

si
m

pl
e 

co
pp

ic
e,
 r
ot

at
io

n 
of

 2
0 

ye
ar

s

при 1% нормативна рентабилност  
(дисконтен процент)/1% normative profitability (discount rate)

1 11200 11695 11516 12190 11831
2 8937 9560 9388 10182 9838
3 7023 7712 7548 8400 8072
4 4727 5742 5808 6756 6889
5 2726 4054 4209 5382 5692

при 4% нормативна рентабилност  
(дисконтен процент)/4% normative profitability (discount rate)

1 278 1483 1694 2687 3110
2 231 1238 1409 2245 2586
3 277 1065 1200 1852 2122
4 200 845 1006 1489 1811
5 130 658 813 1186 1496
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нискостъбленото, то има редица екологични и социални предимства 
пред него, които биха могли да го направят желана форма за 
стопанисване на част от издънковите ни гори.

смятаме, че би било много полезно за лесовъдската колегия в 
България (управленски структури, наука и практика) да се проучи 
подробно чуждестранния опит (теория и добри практики) в 
средностъбленото стопанство, да се разработят национални норми и 
указания и да се заложат опитни площи. При положителни резултати, 
тази лесовъдска система би могла да се внедри в горскостопанската 
ни практика, като това ще даде още един инструмент в ръцете на 
българските лесовъди, който западноевропейските им колеги успешно 
и с желание използват от векове.
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EUROPEAN EXPERIENCE IN MANAGING OF COPPICE  
WITH STANDARDS AND ITS PROSPECTS IN BULGARIA

Y. Dodev, G. Popov, I. Markoff, P. Glogov, A. Ferezliev
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

experience of different european countries in application of coppice 
with standards has been studied – incl. essence of this silvicultural system, 
forestry aims, the most commonly used tree species, methods and stages for 
creation of coppice with standards forests, shape, structure and characteristics 
of stands, harvesting age, guidelines for management. Prospects for 
introducing of coppice with standards in Bulgaria are analyzed. the coppice 
with standards is recommended as a system for sustainable management of 
oak coppice forests, as well as an approach for their transformation into high 
forests. estimate of incomes from coppice with oak standards in Bulgaria is 
made. in term of economic efficiency, it occupies an intermediate position 
between simple coppice and high forests, striking a good balance between 
the ecological, social and economic forest functions.

Key words: coppice with standards, oak coppice, silvicultural systems, sustainable 
management, economic efficiency
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