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абстракт: Изследвана е хоризонталната структура на две насаждения с пре-
обладаване на мизийски бук (Fagus moesiaca (maly) czesz.), растящи в пределите на 
високото Шуменско плато чрез програмата stand Visualization system (sVs), изобра-
зяваща графично насажденията по предварително изготвен образец в microsoft excel. 
Извършени са сравнителни проучвания върху вариационните криви на разпределение 
на стъблата по естествени степени на дебелина. установените особености в стро-
ежа по диаметър са специфични и спомагат за изучаване на сортиментния строеж 
на изследваните насаждения. определено е мястото (рангът) на дървото със среден 
диаметър, което е в основата на практически указания във връзка с използването 
на намерилото широко приложение в практиката правило на Вайзе и проучване на 
т.нар. рангови ефекти от провеждане на горскостопанските мероприятия.

Ключови думи: вариационни криви, разпределение по диаметър, хоризонтална 
структура, строеж по диаметър, дървостои 

УВОД

Шуменската платовидна област се намира в югоизточните 
покрайнини на мизийската равнина и е част от сарматско-
понтийската архаична повърхнина, остатък от денудирана 
плоска синклинална структура, изградена от горнокредни мергели, 
пясъчници и сенонски варовици (головня, Велчев, 1974; Ферезлиев и 
др., 2015) и понастоящем е покрита с мезофитна и ксеромезофитна 
растителност. Платото има формата на неправилен четириъгълник, 
разтегнат на югозапад-североизток и обхваща площ от 73 кв. км 
(захариев, радославова, 2010). 

тук доминиращи са горите с участие на обикновен бук (Fagus 
sylvatica l.), представени от термофилния екотип, известен у нас 
като мизийски бук (Fagus moesiaca (maly) czecz.) (denk et al., 2002; 
Цаков и др., 2013), който някои автори разглеждат като междинен 
ксерофилен вид (андреев, 1992; Бондев, 1966; Bachvarova et al., 2015). 

те са част от климаксна система от мизийскобукови, габърови, 
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зимендъбови, церови и други дървесни видове, съществуващи съвместно 
във времето и пространството в климатичния район на Шуменското 
плоскогорие при надморска височина 502 m (Цаков, 2014). 

 В пределите на Природен парк „Шуменско плато“ се намира и 
резерват „Букака“, който е горски масив с площ от 63,04 ha, обявен 
за опазване на съществуваща коренна стара гора от мизийски бук 
(Феликсов, Белчева, 2016). 

Целта на проучването е да се покаже хоризонталната структура 
и да се установят особеностите в строежа по дебелина на дървостои 
с преобладаване на мизийски бук чрез вариационни криви в насаждения, 
стопанисвани по различни лесовъдски способи.

МаТериаЛи и МеТОДи

обект на изследване са две естествени насаждения от мизийски 
бук, проучвани в периода 2013-2016 г., като във всяко от тях е 
заложена по една опитна площ (таблица 1). 

Първата площ (оП1) e на територията на парка и е с 
преобладание на мизийски бук и единично участие на обикновен габър 
(Carpinus betulus l.) и зимен дъб (Quercus petraea liebl.).

Втората площ (оП2) е представителна за чисто насаждение 
от мизийски бук, намиращо се в резерват „Букака“.

растителните съобщества може да бъдат определени като 
биологична система от спонтанно растящи дървета, съществуващи 
в пространството в климатичния район на високото Шуменско 
плато със средногодишна температура е 10-12ºc и средногодишен 
валеж 500-600 mm (Цаков и др., 2013). 

В оП1 е извършено изсичане на габъровите и дърветата от 
зимен дъб през 2016 г. Хоризонталната структура е илюстрирана чрез 
програмата stand Visualization system (sVs), изобразяваща графично 
насажденията по предварително изготвен образец в microsoft excel 
(mcgaughey, 1997).

за изследване на закономерностите в строежа по дебелина на 
оставащите дървета от мизийски бук (след пълно клупиране в оП) 
са извършени проучвания върху вариационните криви на разпределение 
по този таксационен показател (tюрин,1931; кръстанов и др., 1965; 
Цаков, 1998; Ферезлиев и др., 2017).

за определяне мястото на средното буково дърво по дебелина 
(ранг), към сумарните проценти за естествена дебелина (есд) 0,9 е 
добавен половината от процента на стъблата при есд 1,0 (тюрин, 
1938; Ферезлиев и др., 2018). за целта се определят сумарни редове на 
разпределението – криви на сумарното процентно разпределение на 
броя на дърветата по естествени степени на дебелина.
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Таблица 1. местонахождение и характеристика на опитните площи
Тable 1. loсation and characteristics of sample plots

№
 н

а 
о

П

от
де

л/
по

до
т

де
л

те
ри

т
ор

иа
лн

о-
ад

м
ин

ис
т

ра
т

и-
на

 
ед

ин
иц

а

П
ло

щ
 (
ha

)

K
оо

рд
ин

ат
и

с
ъс

т
ав

В
ъз

ра
ст

(г
од

ин
и)

н
ад

м
ор

ск
а 

ви
со

чи
на

 (
m

)

И
зл

ож
ен

ие

н
ак

ло
н(

°)

Б
ро

й 
дъ

рв
ет

а

д
ср

н
 с

р

ти
п 

по
чв

а

n of 
sP

divi-
sion/ 

subdivi-
sion

location area 
(ha) coordinates composition age alti-

tude
expos-
ition slope(°) number 

of trees dBh h 
av. soil type

оП1/ 
sP1 232 ж

ПП 
Шуменско 

плато
nP shumen-
sko plateau

0,32 n 43º 15.769
e 26º 52.738

мзбк9, гбр1, 
здб(ед)

F. M.-87.8%; 
C.b. (9.8%); 
Q.p. (2.4%) 

90 502 с/n 0

мзбк-144; 
гбр-16; 
здб-4 F. 
m.-144 

C.b. -16; 
Q.p. – 4

31.8 21.5

лесиви-
рaни 
сиви 

горски 
cley 

luvisols 
(haplic)

оП2/ 
sP2 236 д

ПП 
Шуменско 
плато , 

резерват 
„Букака“

nP shumen-
sko plateau/ 

‘Bukaka’ 
reserve

0,40 n 43º 15.880 
e 26º 53.920

бк10
F. m.-100% 90 502 с/n 0 мзбк-151 

F. m.-151 39.2 25.8



58

реЗУЛТаТи

Чрез програмата sVs (фиг. 1, 2) са получени пространствените 
графични модели и е показан строежът по дебелина в изследваните 
оП. данните от измерванията, използвани в програмата са: видов 
индентификатор (species identifier), х и у координати спрямо развита 
локална координатна система, диаметри (d 1,30) и височини (н) на 
дърветата, ширина (диаметър) на короните (dk), коефициент на 
короната lk/h (mcgaughey, 1997; Ферезлиев и др., 2017).

за оП1, след изведената сеч и премахването на габъровите 
и зимендъбовите екземпляри, разпределението на дърветата от 

фиг. 1. Хоризонтална структура на дървостоите в оП1(a ) и оП2 (b)
Fig. 1. horizontal stand structure in sP1 (a) and sP2 (b)

Забeлежка: dbh (cm) (degrees of thickness) – степени на дебелина (см); ♯ trees  
(number of trees) – брой дървета

фиг. 2. разпределение на дърветата от мизийски бук по диаметър от оП1  
(a) и оП2 (b)

Fig. 2. F. moesiaca distribution by diameter from sP1 (a) and sP2 (b)
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мизийския бук е в диапазона от 15-54 сm. най-голям брой дървета са 
намерили място за степен на дебелина 30 и 32 сm. за чистата оП2, 
разпределението е в два интервала от 23 до 58 сm (едно дърво е с 
дебелина 64 cm), като най-голям брой дървета участват в степените 
на дебелина 32 и 36 cm.)

При проучване формата на вариационните криви за разпределение 
на дърветата по диаметър се използва методът за установяване на 
вариационните криви на разпределението на стъблата по естествени 
степени на дебелина, изразени като части от средния диаметър 
(dср.на мизийския бук за оП1=33,7 сm; dср.за оП2=39,2 сm), 
който се приема за единица (Ферезлиев и др., 2017). В резултат на 
последователно сумиране на процентите на получените вариационни 
редове се получават сумарните редове на разпределението (респ. 
кривите на сумарно разпределение). резултатите са показани в 
таблица 2, 3 и фиг. 3, 4.

Таблица 2. абсолютно и процентно разпределение на броя дървета по естествени 
степени на дебелина в оП1

Table 2. absolute and relative (%) distribution of trees‘ number by natural degrees  
thickness in sP1

 
еСД/Natural degrees ot thickness

общо 
total

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

oтчетен 
брой estimated 

number of 
trees

1 3 5 13 17 10 12 8 2 2 3 1 77

Изравнен 
брой equalized 

number of 
trees

2 6 9 24 32 19 22 15 4 4 6 2 144

Брой-n(%) 
number 
of trees 

(percentage)-
n(%)

1,3 3,9 6,5 16,9 22,1 13,0 15,6 10,4 2,6 2,6 3,9 1,3 100

сумарно 
процентно 

участие-n(%) 
comulated 

percentage – 
n(%)

1,3 5,2 11,7 28,6 50,7 63,6 79,2 89,6 92,2 94,8 98,7 100,0  
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ОБСъжДане

Програмата sVs е направена с цел да се създаде система за 
пространствена визуализация на ефекта от стопанисването на 
насажденията и смущенията, които настъпват в структурата им 
вследствие на тази намеса (mcgaughey, 2000). Получените профилни 
диаграми (фиг. 1) не могат да се използват за пряк анализ, но показват 
разположението на дърветата в пространството (александров, 
2015) и резултата от изсичането на дърветата от зимен дъб и габър 
в оП1, довел до видима по-неравномерна хоризонтална структура в 
тази площ.

Информацията за разпределението на дърветата в дървостоя 
по класове размер (степени на дебелина и височинни класове) е важна, 
тъй като се използва за количествено и качествено характеризиране 
на резултатите от лесовъдските мероприятия, интензивността и 
повтаряемостта на отглежданията, и последствията от тях върху 
растежа (gadow, hui, 1999; stankova, Zlatanov, 2010; станкова, 2012, 
Ферезлиев и др., 2017).

При анализ и съпоставка на вариационните криви на процентно 
разпределение на броя на буковите дървета в двете оП по есд (фиг. 
3, 4) се наблюдават характерни особености в разпределението по 
диаметър.

Таблица 3. абсолютно и процентно разпределение на броя дървета  
по естествени степени на дебелина в оП2

Table 3. absolute and relative (%) distribution of trees‘ number by natural, 
degrees thickness in sP2

 
еСД/Natural degrees ot thickness общо 

total0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
oтчетен 

брой estimated 
number of trees

4 4 17 17 13 8 6 5 4 1 1 80

Изравнен 
брой equalized 
number of trees

8 8 32 32 25 15 11 9 8 2 2 151

Брой-n(%) 
number of trees 
(percentage)-

n(%)

5,0 5,0 21,3 21,3 16,3 10,0 7,5 6,3 5,0 1,3 1,3 100

сумарно 
процентно 

участие-n(%) 
comulated 

percentage – 
n(%)

5,0 10,0 31,3 52,5 68,8 78,8 86,3 92,5 97,5 98,8 100,0  
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фиг. 3. Вариационна крива на процентно разпределение на броя дървета  
от мизийски бук в оП1 по естествени степени на дебелина

Fig. 3. Variation curves of percentage distribution of trees‘ number (F. moesiaca)  
in sP1 by natural degrees of thickness

фиг. 4. Вариационна крива на процентно разпределение на броя дървета  
от мизийски бук в оП2 по естествени степени на дебелина

Fig. 4. Variation curves of percentage distribution of trees‘ number (F. moesiaca)  
in sP2 by natural degrees of thickness
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И за двете вариационни криви в оП разпределението на 
дърветата по дебелина има характерен асиметричен ход с ясно 
различими максимуми на кривите. В оП2 насищането на дърветата 
е в по-тесен диапазон (от есд 0,6 до 1,6) и се наблюдават два 
максимума, вляво от средния диаметър (за есд 0,8 и 0,9). При оП1, 
разпределението на буковите дървета по-близко до нормалното (от 
есд 0,5 до 1,6), като максимумът е един, по-висок и отново вляво 
от средния диаметър (при есд 0,9). 

И при двата случая има лек превес на участие на дърветата в 
дясната част на кривата (50,7% за оП1 и 52,5% за оП2). В централните 
степени на дебелина са съсредоточени почти еднакъв процент дървета 
(16,9% (оП1) и 15,9% (оП2), които се доближават до стойностите 
(превишение с 6,6% и съответно 5,6%) на установения брой стъбла 
(10,3%) от духовников, Илиев (1957) и до изчислените от Ферезлиев 
и др. (2017) 17,1% и 15,6% в две опитни насаждения (понижение с 0,2 
(1,2)% в един случай и повишение с 1,3 (0,3)% във втория). 

както се посочва и в други изследвания, този факт има определена 
практическа стойност, тъй като средните степени на дебелина, 
представени с най-голям брой стъбла, увеличават количеството на 
едрите и средните сортименти в насаждението (логвинов, 1956; 
Ферезлиев и др., 2017).

след изсичане на дърветата от зимен дъб и габър е логично 
по-голям брой дървета от мизийски бук, вследствие на по-големия 
растежен простор и хранителни ресурси, да преминат в по-високи 
есд. Фактът, че за момента на изследването това не е така показва, 
че проведеното лесовъдско мероприятие още не се е отразило върху 
растежа на дървостоя.

Интерес за практиката е определяне мястото на средното 
дърво от мизийски бук по дебелина (ранг), чрез сумарни редове 
на разпределението (таблица 2, 3). рангът на средното дърво по 
диаметър в оП1 е 57,2%, а за оП2 – 60,7%. тюрин (1931) е установил 
при едновъзрастните дървостои среден процент със стойност 
57,2%, който напълно съвпада с изчисления за оП1 и се различава 
незначително (приблизително с 3,5%) в оП2. Използването на 
правилото на Вайзе (Weisse, 1880), който разделя дървостоя на две 
неравни части и рангът на средно дебелото дърво е на 60. процент 
от извадката към тънките дървета, в случая е напълно резонно.

на фиг. 5 е направено сравнение между вариационните криви 
на процентното разпределение на броя дървета от мизийски бук в 
изследваните оП по естествени степени на дебелина с всеобщата 
вариационна крива на разпределение (по тюрин, 1938).

Вижда се, че и двете оП имат отклонения (макар и незначителни) 
от хода на единната вариационна крива на разпределение (която е 
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разположена почти симетрично спрямо средния диаметър), като и в 
двата случая се наблюдават по-високи пикове и по-скъсени интервали 
на кривите. Вариационната крива от оП2 се различава от тази на 
оП1 и на тюрин, що се отнася както до началния си ход (в лявата 
част на вариацията), който започва от по-висока есд, така и до 
хода в дясната си част.

иЗВОДи

При изследване особеностите в строежа по диаметър на 
насаждения с преобладаване на мизийски бук в Шуменското плато 
се установи, че и в двете опитни площи вариационните криви имат 
отклонение от хода на единната вариационна крива на разпределение 
по тюрин, което важи в по-голяма степен за чистият буков дървостой.

Полученото процентно разпределение дава възможност, при 
познаване на общия брой дървета и средния диаметър на дървостоите, 
да се премине към разпределение в абсолютни бройки, което може да 
се използва за изучаване на сортиментния строеж.

Изчислените криви на сумарното процентно разпределение на 
броя букови дървета в изследваните опитни площи позволява да се 
определи мястото (рангът) им в дървостоя. определянето на ранга 
на средното дърво е важно при проучванията на ранговите ефекти 
от провеждане на отгледните сечи.

фиг. 5. сравнение на получените вариационни криви на разпределение по брой  
дървета в оП1 и оП2 с единната вариационна крива на разпределение на тюрин
Fig. 5. comparison of the obtained variation curves of trees’ number in sP1 and sP2  

with the uniform variation distribution curve of tyurin
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Получените данни за мястото на средния диаметър в 
изследваните насаждения съвпадат или се различават незначително 
(с 3,5%) от прилаганото в практиката правило на Вайзе и за разлика 
от други подобни изследвания – може да се препоръча използването 
му за определяне на средния диаметър при таксиране на изследваните 
и подобни на тях дървостои в рамките на проучвания регион.
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HORIZONTAL STRUCTURE AND PECULIARITIES IN DIAMETER 
STRUCTURE OF FAGUS MOESIACA (MALY) CZECZ.  

PLANTATIONS IN SHUMENSKO PLATEAU

A. Ferezliev, H. Tsakov, H. Hristova
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

horizontal structure of two Fagus moesica (maly) czecz. plantations 
growing within the borders of high shumensko plateau was investigated using 
the software stand Visualization system (sVs) presenting graphically the 
stands according to previously made model in microsoft excel. comparative 
studies on variations curves of stem diameters according to natural degrees 
of thickness were carried out. Peculiarities found in diameter structure have 
their own characteristics and contribute to the investigation of sortiment 
structure of the stands studied.

during investigations of peculiarities in the diameter structure in stands 
with predomination of F. moesiaca in shumensko plateau it was established 
that variation curves in both sample plots have deviation from the course of 
the unified variation curve of distribution after tyurin. 

the place (rank) of the mean diameter tree was established and this 
is in the base of the practical instructions related with the usage of widely 
applied in the practice Waisse rule and investigation of the rank effects 
caused by thinnings. 

data obtained about the average diameter in investigated stands 
coincide or slightly differ (with 3.5%) from Weisse rule, applied in practice 
and in contrast to other similar investigations could be recommended to be 
used for determination of the average diameter in inventory of investigated 
and other similar tree stands.

Key words: horizontal structure, diameter structure, variations curves of diameter dis-
tribution, Fagus moesiaca stands
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