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абстракт: общата площ на издънковите дъбови гори в България през 
последните 50 години непрекъснато се увеличава. Използваните традиционни 
организационни подходи и лесовъдски системи за стопанисване на издънковите дъбови 
гори за превръщане във високостъблени са довели до опростяване структурата и 
видовия състав на насажденията. средната им възраст нараства и вече около 70% 
от насажденията са зрели. дървостоите се харaктеризират с голяма гъстота, 
слабо развити корони, с нисък текущ прираст и лоша сортиментна структура. 
невъзможността да бъдат извършени всички необходими мероприятия в кратки 
срокове води до постоянното отлагане решаването на проблемите с превръщането, 
увеличаване на турнусите на сеч, което води до загуби на прираст и поставя на 
риск защитните и специални функции на тези гори. макар да се запазва общата 
дългосрочна цел за трансформация на издънковите гори в семенни е необходимо 
преформулиране на досегашните лесовъдски системи за стопанисване и дейностите 
следва да се трансформират от общовалидни в индивидуални отчитащи регионалните 
особености и микроусловия. Представени са резултати от опити и предложения 
за специфични регионални системи за стопанисване на издънковите дъбови гори на 
територията на две държавни горски предприятия, базирани основно на особеностите 
при естественото възобовяване.

Ключови думи: издънкови дъбови гори, лесовъдски системи, естествено 
възобновяване

ВъВеДение

Важността на издънковите дъбови (вкл. церови) гори се дължи не 
само на големия дял (29%), който те заемат от горите в България, но 
и на изпълняваните от тях много важни екологични, социални и ико-
номически функции (костов, александров, 2018). В тях най-голям дял 
имат зимният дъб (горун) (Quercus petraea liebl.), благунът (Q. frainetto 
ten.) и церът (Q. cerris l.), а приблизително 66% от площта е съсре-
доточена в зрелите гори с възраст над 50 години (костов и др., 2017).

основна цел при стопанисването на издънковите дъбови гори в 
България е превръщането им в семенни.

Продължилите дълги години усилия и различни подходи за 
превръщане (трансформация) на издънковите гори в семенни явно 
не могат да доведат до трайни резултати (костов и др., 2017). от 
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десетилетия един от големите проблеми, пред който е изправено 
нашето горско стопанство, е стопанисването на издънковите 
гори (velichkov et. al., 2009). някои от традиционните практики, 
касаещи стопанисването на издънковите насаждения, би следвало 
да бъдат преоткрити и оценени от гледна точка на екологичните, 
икономическите и социалните индикатори за устойчиво стопанисване 
на горите (mcpFe, 2003; Zlatanov, lexer, 2009) и подобрени чрез 
интегриране на нови научни знания.

традиционно в дъбовите гори се проектират и провеждат 
краткосрочно-постепенни сечи. техният дял е над 60% за периода 
2010 – 2015 г. (Иаг). едва след 2013 г. се наблюдава увеличение в дела 
на дългосрочно-постепенните сечи – постепенно-котловинна и по-
малко групово-постепенна (костов и др., 2017). това е продиктувано 
от промяна в нормативната уредба (наредба за сечите, Иаг), коя-
то налага ограничения в площта на провежданите осветителни и 
окончателни фази на краткосрочно-постепенната сеч и прави не-
атрактивно нейното прилагане в практиката. 

анализът на предвидените и проведени сечи в горите за превръщане 
в семенни показва почти цялостно изпълнение на възобновителните 
сечи, дори тяхното преизпълнение в периода 2003 – 2011 г. за сметка 
два до три пъти превишение по площ на предвидените окончателни 
фази в същия период, без да е изпълнено условието за минимално 
покритие на площта с укрепнал семенен подраст, а също така и в 
насаждения, които са с по-голяма склопеност (над 0.5). Всичко това 
налага извода, че за разглеждания период е налице силна доминация 
на икономическата, дървопроизводствената функция на гората пред 
всички останали (костов и др., 2017). В резултат на това, в много 
от достъпните издънкови дъбови гори се достигна до формиране 
на плътен подлесен етаж от храсти, при което наличният семенен 
подраст бързо е заглушаван от храстите и издънките. В този случай, 
формалното оставяне на т. нар. „семенници“ върху площта не 
осигурява подпомагане на естественото семенно възобновяване, като 
дори има и негативен визуален ефект. едроплощните, краткосрочните 
и равномерните намеси водят често и до нарушаване на природните 
структури в защитени местообитания, а дори и до унищожаване на 
някои маргинални хабитати (костов и др., 2017).

за успешното превръщане на издънковите гори в семенни от 
значение е не само правилно проектираната и проведена възобно-
вителна сеч, но и още по-важни са навременните последващи от-
гледни намеси. особено във фазата на склопяване, за да се осигури 
доминация в склопа на индивидите със семенен произход. анализът 
на проведените отгледни сечи обаче показва незначителен дял на 
реално изведени осветления и под 30% изпълнение на прочистките в 
издънковите гори (Иаг). традиционно в тези насаждения отгледните 
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мероприятия не са провеждани редовно или са водени чрез ниски до 
умерени низови изреждания. Поради тази причина към зряла възраст 
дървостоите се отличават със своята висока гъстота, респектив-
но висока склопеност, нисък процент качествени дървесни стъбла, 
слабо развити корони на основния дървостой и наличие на водни ле-
торасли. у нас все още доминира постановката, че формирането на 
водни леторасли е резултат на рязко осветяване на стъблата. това 
е относително вярно за условията на западна европа при излишък 
на влага в почвата. Последни наблюдения показват, че формирането 
на водни леторасли дори при висока склопеност е компенсаторен ме-
ханизъм, дължащ се на липсата на пропорционална корона (костов, 
александров, 2018). недостатъчният растежен простор в коронно-
то пространство води и до забавяне на възрастта за плодоносене и 
редки пълни семеносни години. малката корона не е в състояние да 
поддържа нормални жизнени функции на нарастващите стъбла. По 
тази причина бързо намалява и прирастът на насажденията. 

у нас основен метод за превръщане на издънковите гори в 
семенни е чрез удължаване на турнуса на сечта (даков и др., 1988). 
авторите на метода го обосновават, като твърдят, че с увели-
чаване на възрастта дърветата губят своята издънкопроизводи-
телна способност, а и с възможността да се произведе определе-
но количество строителна дървесина при по-високи възрасти. този 
подход е познат в чуждата литература като „пасивно превръщане 
чрез остаряване“ (stochlova et al., 2017; костов, александров, 2018). 
значителен недостатък на метода, прилаган в България, е, че съ-
средоточава интереса и усилията към осигуряване на възобновява-
нето около 80-годишна възраст на дъбовите издънкови гори, а не 
към производството на дървени материали с по-висока стойност 
от дърва за огрев, което може да се реализира при 100 – 110 години 
(дооренбуш и др., 2005). опитът на България показва още, че широ-
кото прилагане на метода страда от недостатъка за физическата 
невъзможност да се извършат необходимите отгледни мероприя-
тия навреме (Иаг, 2016). 

направените през последните 10 години експерименти, свързани 
с моделиране на параметри относно поведението и развитието на 
издънкови дъбови гори у нас, също установяват повтарящи се резул-
тати, които са доказателство, че с голяма доза вероятност прог-
нозите на моделите са реалистични. резултатите от извършените 
симулации с моделите eFiscen (костов, рафаилова, 2009) и picus 
(www.motive.eu) показват, че прирастът на потенциално превърнати-
те издънкови дъбови гори, като цяло е равен или по-нисък от този на 
съществуващите издънкови; в дългосрочен план от над 50 години се 
наблюдава тенденция за увеличаване делът на цера над зимния дъб и 
благуна, като последният най-бързо отпада от състава при извършва-
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не на краткосрочно постепенни сечи; във всички случаи теоретично 
„по-добрите“ сценарии за нормализиране на възрастовата структура 
и запасите на насажденията изискват рязко увеличаване на ползване-
то (основно от възобновителни сечи), което при прилагане на сечи с 
къс възобновителен период след 20 години ще доведе до обратно сил-
но намаление на зрелите запаси. При такова развитие, осигуряването 
на дървесина и главно дърва за огрев от издънковите дъбови гори в 
средносрочен и особено в дългосрочен план няма да бъде гарантирано 
(костов, рафаилова, 2009); от друга страна традиционните сценарии 
на стопанисване запазват относително равномерността на полз-
ване за период до 40 – 50 г., съпроводено обаче с огромна загуба на 
прираст, поради поддържане на рисковано високи запаси за издънкови 
гори над 100 годишна възраст (костов и др., 2017).

Предвид гореизложеното и конкретната социално-икономическа 
обстановка в България е наложителна необходимостта от преоценка 
на досега прилаганите лесовъдски системи и цели на стопанисване 
пред издънковите дъбови гори. Проведеното през 2016 г. национално 
съвещание на тема „Перспективи и насоки за стопанисване на издън-
ковите дъбови гори“ взема решение, тези гори да бъдат разделени в 
три групи: за възстановяване (В), за трансформиране в семенни (П) 
и за смесено издънково-семенно или семенно-издънково стопанисване 
(с), както и да се разработят регионални лесовъдски системи за сто-
панисване на издънковите дъбови гори. 

настоящия доклад е резултат от проведени проучвания за раз-
работване на регионални лесовъдски системи за стопанисване на из-
дънкови дъбови годи в западна България и цели:

– да потвърди критериите за разпределяне на насажденията в 
стопанските групи;

– да представи резултати от заложени опити в издънкови дъбо-
ви с доминиращо участие на горун, благун или цер в западна България;

– да предложи лесовъдски системи за трите групи издънкови 
дъбови гори;

ОБеКТ и МеТОДи на раБОТа

настоящото проучване е проведено на територията на две гор-
ски предприятия: северозападно (сздП), Югозападно (ЮздП) държав-
ни горски предприятия. заложени са опитни обекти в представителни, 
относително чисти, насаждения от зимен дъб, благун и цер на тери-
торията на 6 държавни горски стопанства (дгс). обща характерис-
тика за разположението и условията на насажденията е представена 
в табл. 1. на фиг. 1 са показани местата със заложени пробни площи.

за определяне таксационните показатели и състоянието на 
дървостоя в избраните представителни насаждения, попадащи в гру-
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Табл. 1. списък на насажденията, обект на изследване
Table 1. list of the explored stands
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Благоевград 177 „е“ Превр. здб 10 блг бк 70 iii 750 16 с 41°58’14.46” 
23° 9’9.10”

Благоевград 255 „а“ смесен. здб 8 цр2 75 v 1000 25 сз 41°58’5.65” 
22°55’37.27”

Благоевград 264 „г“ смесен. здб 10 65 iv 1100 24 сИ 41°58’5.35”
22°52’52.69”

Благоевград 263 „у“ Превр. здб 10 70 ii 1150 25 И 41°58’21.67” 
22°52’46.62”

земен 199 „а2“ смесен. блг 8 цр 2 60 iii 800 10 сИ 42°33’21.68” 
22°47’38.94”

земен 212 „в“ Превр. здб 8 цр 2 80 iii 1000 17 И 42°34’48.75” 
22°45’40.67”

елин Пелин 361 „с2 Превр. цр 9 блг 1 70 iii 650 10 сИ 42°35’0.38” 
23°39’52.95”

елин Пелин 352 „д“ Превр. здб 6 цр 4 75 iii 900 6 с 42°33’46.19” 
23°35’14.79”

елин Пелин 371 „л“ Превр. блг 4 цр 6 60 iii 700 5 с 42°35’38.99” 
23°36’34.60”

елин Пелин 331 „д“ смесен. здб 10 цр 70 iii 900 11 з 42°34’31.12” 
23°35’7.88”

Ихтиман 476 “б“ смесен. блг 10 цр 97 iii 850 16 сИ 42°26’38.02” 
23°40’35.93”

Ихтиман 512 „з“ Превр. цр 10 блг 66 ii 900 6 ЮИ 42°28’59.07” 
23°39’8.91”

Ихтиман 535 „в“ смесен. здб 9 цр 1 74 ii 950 17 з 42°30’23.41” 
23°39’12.66”

мездра 197 „а“ Превр. здб 10 65 iii 500 10 Юз 43°14’46.38” 
23°49’33.19”

мездра 190 „п“ смесен. блг 8 цр 2 75 iii 550 11 Юз 43°13’14.80” 
23°46’43.76”

Берковица 46 „е“ смесен. цр 8 блг 2 65 iii 300 14 с 43°18’20.38” 
23°15’3.40”

Берковица 31 „т“ Превр. блг 8 цр 2 50 iii 300 4 Юз 43°21’26.99” 
23° 8’22.44”

Берковица 26 „п“ смесен. блг 9 цр 1 55 i 350 3 Ю 43°20’24.67” 
23° 5’19.24”

Берковица 71 „е“ Превр. здб 10 65 i 500 24 з 43°15’16.89” 
23° 5’16.90”

Берковица 76 „в“ смесен. здб 8 бк 2 65 ii 450 18 сИ 43°15’58.96” 
23° 3’47.63”
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пите за превръщане (П) или смесено стопанисване (с), са заложени 
20 пробни площи (ПП) с подходящи размери, така че да обхващат 
минимум 100 бр. дървета. Формата и размерите на пробните площи 
варират според наклона на терена и гъстотата на дървостоя – от 
15 до 25 m радиус, при кръговите ПП до 35 m дължина на страната, 
при квадратните. за преизчисляване на наклонената площ в хоризон-
тална е измерен и наклонът на терена. В ПП е извършено пълно клу-
пиране на дърветата по дървесни видове по степени на дебелина през 
2 cm, като минималната степен на дебелина e възприета на 6 cm. 
средният диаметър в пробните площи dcp е определен по формулата:
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Σ
=  (15)

където gcp e средноаритметичната кръгова площ, m2; Σg – об-
щата кръгова площ, m2; Σn – общ брой дървета.

Измерена е височината на минимум три дървета от централ-
ните степени на дебелина (степента на средния диаметър и двете 
й съседни). определена е и дължината на короната на измерваните 
дървета. средната височина е определена след построяването на 
кривата на височините на всяка пробна площ и отчитането й по 
средния диаметър.

фиг. 1. разположение на пробните площи
 Fig. 1. location of sample plots 
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В рамките на всяка ПП, всички клупирани дървета са окачестве-
ни по класификацията на шобер. класификацията на шобер (костов, 
стипцов, 2004) е основана на три показателя: етажно разположение 
на короната, качествена оценка на короната и качествена оценка на 
стъблото. според етажното разположение на короната дърветата 
попадат в шест класа, които са обхванати в 2 групи (i – господства-
щи дървета (1, 2 и 3 клас); ii – подчинени дървета (4, 5 и 6 клас). 1 клас 
обхваща свръхгосподстващи дървета, 2 – господстващи, 3 – умерено 
съгосподстващи дървета, 4 – подчинени дървета, 5 – потиснати живи 
дървета, 6 – мъртви дървета. според качествената оценка на корона-
та: а – добри (нормални), б – лоши или дефектни. според качествена-
та оценка на стъблото: а – добри (нормални), б – лоши или дефектни.

за определяне количеството и състоянието на подраста, в рам-
ките на всяка ПП са заложени по 20 преброителни площадки с раз-
мери 1х1 m, на еднакво разстояние една от друга по диагоналите на 
правоъгълните ПП или по два взаимно перпендикулярни диаметъра за 
ПП с кръгла форма.

Подрастът е преброен и групиpан в 5 групи: поници и фиданки с 
размери до 30 сm, от 30 до 50 cm, от 50 до 70 cm и над 70 cm. В ка-
мерални условия са преизчислени количеството подраст по дървесни 
видове на 1 ha и срещаемостта на подраста.

за определяне на издънкопроизводителната способност в избра-
ните експериментални насаждения са изброени издънките върху на-
лични пънове на отсечени дървета от изведени в насажденията сечи. 
Преброяването обхваща всички налични пънове, по дървесни видове, в 
рамките на отворени прозорци или котли в насажденията. диаметърът 
на пъна е определен като средно аритметичен от измерени два взаим-
но перпендикулярни диаметъра. Издънките са преброени и класифицира-
ни в групи по височина – до 50 cm, от 50 до 100 cm и над 100 cm. 

В избраните насаждения са заложени пробни площадки с размери 
4х4 m за проследяване реакцията на подраста след мероприятието 
подрязване на пънче, при различни режими на осветеност (100%, 50% 
и под склопа). В рамките на площадките, по време на покой (зимата 
на 2017/2018 г.), подрастът е изрязан и преброен, след което, в края 
на вегетацията (края на август – началото на септември 2018 г.), е 
направено повторно преброяване. новопоявилият се подраст е групи-
ран по височина (до 30 сm, от 30 до 50 cm, от 50 до 70 cm и над 70 cm) 
и е определена оцеляемостта му след подрязване. съответните нива 
на осветеност са постигнати, след като са отворени (изсечени) ко-
тли с диаметър до една средна височина на дървостоя – осветеност 
100% и в рамките на правоъгълни ПП с площ 0,25 ha е извършено из-
реждане на дървостоя до склопеност 0,4 – 0,5, с което е постигната 
50% осветеност.
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реЗУЛТаТи

Определяне на групите за стопанисване
към групата за възстановяване се включват тези насаждения, в 

които има наличие на деградация от втора или трета степен (lamb, 
gilmour, 2003), наклон над 30 градуса, много бедни и бедни месторас-
тения, ерозия, хумусно-карбонатни почви, ниска производителност 
– бонитети iv и v.

група за задължително превръщане в семенни включва насаж-
дения с висока производителност, в добро здравословно състояние, 
средно богати и богати почви, релефна форма „склон долна част“ и 
възраст над 40 години. допълнително изискване е в състава да доми-
нират ценни дървесни видове, като целта е задължителна трансфор-
мация в семенни в следващото поколение.

насажденията, които не са определени за възстановяване или за 
превръщане, формират групата за смесено стопанисване. тук се по-
ставя дългосрочна цел за постепенното и на части трансформиране 
на насажденията в следващите 2 – 3 генерации.

Поради това че критериите за формиране на отделните групи 
са до голяма степен субективно подбрани, е възприето да се провери 
дали съществува статистически достоверна разлика по отношение 
производителността на насажденията от отделните групи, изразена 
посредством средния обемен прираст на дървостоя. средният обем 
прираст е определен по данни от горскостопанските планове (гсП) 
по дървесни видове, като всички насаждения са приравнени към 10-де-
сети участие на вида, за да има съпоставимост между получените 
стойности на прираста. данни, представени графично (фиг. 2), по-
казват, че с най-висок прираст се характеризират насажденията от 
групата за задължително превръщане, а с най-нисък тези от групата 
за възстановяване. 

Поради това че насажденията са повлияни в различна степен 
от антропогенно въздействие (сечи) и са с различна пълнота, се въз-
прие стойността на средния обемен прираст да бъде нормализиран, 
като се приведе към пълнота 1,0 – теоретично максималната пълно-
та. данните, представени графично (фиг. 3), показват същите нива 
и тенденции както при реалния прираст.

Варирането на средния обем прираст по групи на стопанисване 
е в широк интервал. данните, представени в табл. 2, показват, че 
насажденията от групата за задължително превръщане (П) са с поч-
ти два пъти по-висок среден обемен прираст, както за действител-
ния прираст, така и за приравнения към пълнота 1,0 (нормализиран 
прираст). същата тенденция е налице и при останалите групи на 
стопанисване – с и В (възстановяване). 
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фиг. 2. реална производителност на издънковите дъбови дървостои 
в западна България

Fig. 2. real productivity of oak coppice stands in West Bulgaria 

фиг. 3. Потенциална производителност на издънковите дъбови дървостои 
в западна България

Fig. 3. potential productivity of oak coppice stands in West Bulgaria
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за проверка на статистическата достоверност на тези разли-
ки е приложен еднофакторен дисперсионен анализ anova. Изследвани 
са различията както между стойностите на реалния среден обемен 
прираст, така и тези на трансформираният нормален среден обемен 
прираст за избягване влиянието на различната пълнота на дървосто-
ите. резултатите от анализа потвърдиха, че производителността 
на насажденията от трите групи за стопанисване се различава ста-
тистически достоверно (табл. 3). това показва, че макар и субектив-
ни критериите за формиране на отделните групи са обосновани.

Определяне качеството на дървостоя
за определяне качеството на дървостоите, същите са класифи-

цирани според класификацията на шобер. Процентното разпределе-
ние на броя на дърветата по дървесни видове и класове по шобер е 
представено в табл. 4 за групата за превръщане и в табл. 5 за група-
та за смесено стопанисване. като желани, или дървета на бъдещето, 

Табл. 2. Производителност на издънковите дъбови дървостои
Table 2. productivity of oak coppiced stands

Дървесен Възстановяване Смесено Превръщане

Вид Zsr Zsr norm Zsr Zsr norm Zsr Zsr norm

Благун 0,89 ± 0,51 1,59 ± 0,88 1,52 ± 0,68 2,24 ± 0,79 2,13 ± 0,46 3,02 ± 0,42

Цер 1,14 ± 0,58 1,92 ± 0,93 1,70 ± 0,62 2,58 ± 0,68 2,20 ± 0,40 3,23 ± 0,41

ззимен дъб 1,20 ± 0,59 1,88 ± 0,77 1,60 ± 0,69 2,29 ± 0,75 2,18 ± 0,57 3,04 ± 0,45

Табл. 3. Проверка на статистическата достоверност за различията в 
производителността на насажденията от трите групи за стопанисване

Table 3. verification of the statistical reliability of plant productivity differences between 
the three management groups

anova Zsr 
source of variation ss df ms F p-value F crit
Between groups 15,9293 2 7,9647 19,9620 9,28e-08 3,1108

Within groups 31,9192 80 0,3990    

total 47,84855 82     

anova Zsr norm

source of variation ss df ms F p-value F crit
Between groups 25,8590 2 12,9295 17,7512 4,17e-07 3,1108
Within groups 58,2698 80 0,7284    

total 84,1288 82     
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могат да бъдат избирани дърветата от господстващите класове с 
добра качествена оценка за корона и стъбло (1аа, 2аа и 3аа). 

средното процентно участие на желаните дървета варира как-
то по дървесни видове, така и по групи. среден процент качествени 
дървета за благуна е по-ниският при групата за превръщане, спрямо 
този в групата за смесено стопанисване, но варирането при него е 
по-голямо. При зимния дъб и цера, от групата за превръщане, процен-
тът на качествените дървета е по-голям, спрямо тези от групата 
за смесено стопанисване, като при цера разликата е минимална, а 
варирането и в двете групи се запазва. Високият процент на дърве-
тата от подчинените класове, както и на тези от господстващите 
класове, но с лошо качество на стъблото и короната, което е още 
един ефект от традиционното низово отглеждане или липсата на 
отгледни мероприятия в тези гори.

оптимален брой дървета на бъдещето на 1 ha за двете групи 
на стопанисване и по дървесни видове е представен в табл. 6. В гру-
пата за смесено стопанисване броят им варира най-силно за зимния 
дъб. минималният брой за него и за благуна е приблизително една-

Табл. 4. Процентно разпределение броя на дърветата по класификацията  
на Шобер за насажденията от групата за превръщане

Table 4. Percent distribution of the number of trees in the conversion group  
by Shober classification

Клас по Шобер
Зимен дъб Благун Цер

Min Max Average Min Max Average Min Max Average

1aa 3 8 5 ± 2 0 4 1 ± 2 6 40 15 ± 15

1ab 1 16 4 ± 6 0 1 0 ± 1 3 15 8 ± 6
1ba 0 0 0 0 0 0 0 4 1 ± 2
1bb 0 0 0 0 0 0 0 4 1 ± 2
2aa 16 31 23 ± 6 7 45 18 ± 20 13 41 24 ± 16
2ab 7 24 12 ± 10 4 75 31 ± 31 8 35 16 ± 13
2ba 7 18 10 ± 6 4 15 6 ± 6 2 19 7 ± 8
2bb 3 7 4 ± 3 7 25 8 ± 12 12 42 14 ± 16
3aa 2 14 6 ± 5 0 11 3 ± 5 3 9 2 ± 4

3ab 1 7 3 ± 3 4 11 4 ± 5 1 4 1 ± 2

3ba 4 11 8 ± 4 4 4 2 ± 2 4 8 2 ± 3

3bb 5 15 11 ± 4 5 14 7 ± 6 8 14 5 ± 6
4 2 23 11 ± 8 3 18 8 ± 8 4 7 2 ± 3
5 1 3 1 ± 1 1 36 9 ± 18 0 9 1 ± 4
6 1 7 2 ± 3 3 11 3 ± 5 0 8 1 ± 3
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къв, а при цера се допуска и сравнително по-ниска гъстота на тези 
дървета. оптималният брой дървета на бъдещето за тази група се 
препоръчва да е 350 бр./ha. В групата за задължително превръща-
не оптималният брой варира по-слабо, а минималният е по-нисък и 
сравнително близък за трите вида, като за цера не се различават 
значително в двете групи – П и с. тук отново най-голямо е варира-
нето при благуна. оптималният брой дървета в тази група е 250 бр./
ha. тъй като в тази група попадат по-производителни насаждения, в 
които дърветата са с по-добри растежни показатели, респективно 
размери, е логично оптималният брой дървета на бъдещето на еди-
ница площ да бъде по-нисък.

Определяне на възобновителния потенциал на насажденията
Във всички изследвани обекти протичат възобновителни про-

цеси. Във възобновяването са налични както семенни екземпляри на 
групи или равномерно по площта, така и издънкови екземпляри на 
местата, където е извършвана лесовъдска намеса в предходни години. 

Табл. 5. Процентно разпределение броя на дърветата по класификацията  
на шобер за насажденията от групата за смесено стопанисване
Table 5. percent distribution of the number of trees in the mixed group  

by shober classificationе

Клас по Шобер
Зимен дъб Благун Цер

Min Max Average Min Max Average Min Max Average

1aa 5 7 7 ± 1 3 9 4 ± 3 5 50 15 ± 18

1ab 1 7 3 ± 3 3 3 1 ± 2 2 17 7 ± 6
1ba 1 4 1 ± 2 3 3 1 ± 1 2 6 1 ± 2
1bb 0 3 1 ± 1 0 1 0 ± 1 5 6 2 ± 3
2aa 7 24 15 ± 6 10 41 22 ± 18 7 35 18 ± 15
2ab 1 43 18 ± 17 11 17 11 ± 6 2 43 12 ± 17
2ba 4 10 5 ± 3 2 8 5 ± 2 6 20 7 ± 10
2bb 3 7 3 ± 3 2 9 5 ± 2 3 16 9 ± 6
3aa 1 7 2 ± 3 1 7 4 ± 2 5 12 4 ± 5

3ab 1 3 2 ± 1 3 9 6 ± 2 0 3 1 ± 1

3ba 1 15 5 ± 6 4 13 7 ± 3 0 12 2 ± 5

3bb 4 21 10 ± 7 3 11 6 ± 3 4 32 10 ± 14
4 4 19 8 ± 6 2 35 13 ± 13 7 18 7 ± 7
5 4 21 8 ± 8 1 24 9 ± 9 1 7 2 ± 3
6 3 30 12 ± 12 1 15 6 ± 6 6 13 3 ± 5
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Оценка на семенното възобновяване
семенното възобновяване е представено в две графики за две-

те групи за стопанисване. на фиг. 4 са представени броят поници и 
фиданки по класове на височина и по дървесни видове, както и сре-
щаемостта на подраста от групата за превръщане, а на фиг. 5 са 
представени резултатите от насажденията от групата за смесено 
стопанисване. 

В насажденията от групата за превръщане възобновителните 
процеси протичат по-интензивно. количеството подраст на 1 ha, 
както и срещаемостта на подраста, която надхвърля 60% за фи-
данките до 30 сm, са по-високи в тази група. не можем да кажем, 
че процесите не протичат и в групата за смесено стопанисване. И 

фиг. 4. семенно възобновяване в насажденията от групата за превръщане
Fig. 4. seed regeneration in stands of conversion group

Табл. 6. Брой дървета на бъдещето по дървесни видове и групи на стопанисване
Table 6. Number of trees of the future by tree kind and management groups

Дървесен вид
Смесено стопанисване Превръщане

P-value
Min Max Average Opt Min Max Average Opt

Цер 144 398 286 ± 
103

350

138 279 196 ± 
59

250

0,1213

зимен дъб 260 608 313 ± 
214 111 417 221 ± 

103 0,3741

Благун 234 438 278 ± 
143 100 439 233 ± 

181 0,7080
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тук количеството на подрастта надхвърля няколко пъти изисквани-
ята според нормативната уредба, но срещаемостта му е по-ниска 
и едва надхвърля 50% за фиданките до 30 cm. това ни дава допъл-
нително основание да допуснем издънковото възобновяване в някои 
участъци на насажденията от тази група. Впечатление прави преоб-
ладанието на фиданки с размери до 30 cm и в двете групи. освен че 
преобладаващият подраст е с такъв размер, той най-често е и тор-
чкувал, със стелещи се по земята леторасли, в следствие на високата 
склопеност на дървостоя и липсата на директна светлина.

Оценка на издънкопроизводителната способност
резултати от изследвания за връзка между диаметъра на пъна 

и издънкопроизводителната му способност са представени графично 
на фиг. 6. 

не се установява статистически достоверна линейна зависимост 
и пряка връзка между диаметъра на пъна и издънкопроизводителната 
му способност. това сочи, че способността на индивидите да дават из-
дънки се запазва при различни възрасти и размери на майчиното дърво. 
същото потвърждава изследванията на matula (2012) в тази посока. 
този резултат ни кара да поставяме под съмнение аргументацията, 
че удължаването турнуса на сеч ще доведе до по-слаба конкуренция от 
издънки и успешно превръщане на издънковите гори в семенни посред-
ством прилагане на постепенни сечи с къс възобновителен период.

фиг. 5. семенно възобновяване в насажденията от групата  
за смесено стопанисване

Fig. 5. seed regeneration in stands of mixed management group
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резултати от подрязване на подраста на пънче
мероприятието подрязване на пънче се прилага на повреден 

подраст от широколистни видове. Идеята за масовото му прила-
гане в издънковите дъбови гори се поражда от няколко фактора. 
торчкувалият подраст, чиито торчки са обикновено няколко на брой, 
стелещи се по земята, в продължение на години след осветяване не 
успяват да реагират адекватно на новите условия на осветеност и 
не дават очаквания прираст по височина, вследствие на което биват 
заглушавани от съпътстващите ги издънкови екземпляри или храсто-
ви видове. 

с подрязването на торчкувал (т.е. издънков) подраст в насто-
ящия експеримент се цели бързо адаптиране на подраста към свет-
линните условия на открито. Появилият се след това мероприятие 
едногодишен леторасъл се е формирал при достатъчна осветеност 
и реагира с бърз растеж по височина поради наличието на добре раз-
вита коренова система. В бъдеще този подраст ще продължи свое-
то развитие като семенен с относително минимална разлика във 
възрастта на надземната част и кореновата система. В табл. 7 са 
представени първите неокончателни резултати от това проучване 
в западна България.

Изследвана е оцеляемостта на подраста, след подрязване на 
пънче, при три нива на осветеност. заради различния брой подраст, 

фиг. 6. резултати от проучване на издънкопроизводителна способност
Fig. 6. results of resprouting abilities research
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подрязан в отделните площадки, оцеляемостта е изчислена в %, а 
броят оцелели индивиди е приравнен към площ от 1 ha. В групата 
за превръщане, макар и с по-нисък процент на оцеляемост, броят 
оцелели на 1 ha е относително висок, като при осветеност 20% (под 
склопа) и 50% той надхвърля два пъти изискванията по норматив 
(наредбата за сечите). И в двете групи най-ниска е оцеляемостта 
на открито, освен за цера, който е сравнително най-сухоустойчив. 
В групата за смесено стопанисване най-висока е оцеляемостта при 
най-ниската осветеност, като с покачване на осветеността оце-
ляемостта намалява и при осветеност от 50 и 100% не се гаран-
тира достатъчен брой подраст на 1 ha, според изискванията по 
наредба. можем да кажем, че на този етап мероприятието дава 
задоволителни резултати в насаждения от групата за превръщане,  
т. е. на по-добри месторастения, с по-леки наклони. на по-бедни 
и сухи месторастения ефектът от мероприятието не се оправда-
ва, освен на местата, където майчиният дървостой стои и пред-
пазва подраста. липсата на зрелия дървостой или прекомерното 
му изреждане води до повишаване на температурите в приземния 
почвен слой и влошаване на влажностния режим, което на по-бедни 
и сухи месторастения води до висока смъртност след подрязването. 
Влиянието на осветеността и условията на месторастене върху 
оцеляемостта на подраста бе установено, че е статистически 
значимо (табл. 8).

Табл. 7. оцеляемост на подраста след проведено подрязване на пънче при различни 
нива на осветеност

Table 7. survival of seedlings to pruning under different light conditionst.

Дървесен вид Осве-
теност

Превръщане *Min 
брой на 
1 ha

За смесено стопа-
нисване

*Min 
брой на 
1 haMin Max Avarege Min Max Avarege

зимен дъб
20

    41 57 49 ± 12 44482

Благун 43 43 43 ± 0 70636 68 87 77 ± 13 64843
Цер     84 84 84 ± 0 39347

зимен дъб
50

24 44 37 ± 11 65943 15 38 26 ± 16 16274
Благун     14 59 44 ± 26 13350
Цер 33 33 33 ± 0 80502 27 63 47 ± 18 12647

зимен дъб
100

21 33 26 ±6 57700 6 21 13 ± 10 6510
Благун 23 23 23 ± 0 37782 7 63 35 ± 28 6675
Цер 25 57 41 ± 22 60987 23 53 40 ± 16 1077

*според наредбата за сечите минималният брой подраст на 1 ha е 31 000 за дъбо-
вете и 25 000 за цера
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ДиСКУСия

резултатите от досегашното стопанисване на издънковите дъ-
бови гори в България и анализът на новите научни знания и общест-
вени очаквания от горите налага преразглеждане на целите и про-
мяна в подходите на управление. Бъдещото управление на тези гори 
трябва да се адаптира към настоящите и очакваните екологични и 
социално-икономически условия (костов и др., 2017). симулираните 
различни сценарии за стопанисване на тези гори (костов, рафаилова, 
2009), включително и при очаквани климатични промени (www.motive.
eu), не показват еднозначно очакваните положителни резултати, 
които да потвърдят, че е налице адаптация, водеща до смекчаване 
на негативните последици. 

резултатите от настоящото проучване показват, че въпреки 
влошената възрастова структура производителността на издънко-
вите гори в западна България не е толкова ниска, колкото се прогно-
зира по различните сценарии от „динамиката на горските ресурси в 
България“ (костов, рафаилова, 2009). от друга страна, поради висо-
ката средна възраст на издънковите дъбови дървостои и непрекъсна-
тото нормативно увеличаване на турнусите на сеч, са се натрупали 
значителни количества зрели запаси – 12,9 млн. m3 за издънковите дъ-
бови гори на западна България (гФ 3-2015, Иаг). за да бъдат усвоени 
със сегашните нива на дърводобив (гФ 5-2017, Иаг), ще са необходи-
ми около 40 години. от това следва, че ползването наистина следва 

Табл. 8. Проверка на статистическата значимост на факторите на средата 
(осветеност и условия на месторастене) върху оцеляемостта

Table 8. verification of the statistical reliability of the environmental factors  
(light density and habitat conditions) to survival of seedlingsна 

ANOVA осветеност
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between groups 4676,164 2 2338,082 6,939851 0,003231 3,304817
Within groups 10444,11 31 336,9067    

total 15120,27 33     

ANOVA групи на стопанисване (условия на месторастене)
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit

Between groups 5,6e+09 1 5,6e+09 15,23732 0,001814 4,667193
Within groups 4,78e+09 13 3,68e+08    

total 1,04e+10 14     
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да се увеличи, но едновременно следва да се разсредоточи, колкото 
се може повече във времето, за да има относителна равномерност 
и устойчивост. Последното може да бъде постигнато само чрез 
прилагане на възобновителни сечи с по-дълъг възобновителен период. 

този подход обаче не трябва да бъде унифициран, а внимателно 
преценен според условията на месторастене, състоянието на дър-
востоя, наличието на достатъчен брой жизнени стъбла (дървета на 
бъдещето) и добър възобновителен потенциал. нито един от посо-
чените критерии обаче не трябва да бъде фаворизиран. наличието 
на достатъчно количество семенен подраст, който се установява в 
почти всички изследвани насаждения на възраст над 50 – 60 години, 
не е основание за цялостно отсичане на дървостоя, ако в него има 
достатъчен брой качествени стъбла със запазена жизнена корона, 
готови да реагират при отстраняване на конкурентите в коронното 
пространство. това ще доведе до натрупването на прираст от най-
добрите стъбла, а формиралите се мощни корони, до които достига 
достатъчно количество светлина, ще продължат да семеносят. При 
добри условия на месторастене възможността за производство и на 
едра строителна дървесина (есд) е възможно и обосновано (тончев 
и др., 2018), а частичната загубата на семенен подраст или превръ-
щането му в торчки е допустима, тъй като естествената възоб-
новителна зрелост за всички дъбови насаждения продължава поне до 
250 – 300-годишна възраст (Брощилов, Брощилова, 2018). 

Чрез прилагането на неравномерно-постепенната сеч с възобно-
вителен период 25 – 30 години могат да бъдат постигнати гореопи-
саните цели на стопанисване. тази сеч е приложима за насажденията 
от групата за задължително превръщане. тончев и др. (2018) за тази 
група на стопанисване препоръчват турнуси на сеч 70 – 80 години 
при цел на производство добив на строителна дървесина. Времето за 
започване на сечта при такъв турнус трябва да бъде на възраст 50 
години, т.е. един клас на възраст (20-годишен) преди турнусната въз-
раст. към тази възраст насажденията от групата за превръщане се 
характеризират с достатъчен брой жизнени дървета на бъдещето. 
така сечта ще приключи към 75 – 80-годишна възраст, която се смя-
та и за гранична за доброто здравословно състояние на дървостоя 
(зафиров, костов, 2018). 

Въпреки редицата положителни страни на неравномерно-по-
степенната сеч, тя не намира приложение при досегашното сто-
панисване на издънковите дъбови гори. данните от предвидените 
по гсП сечи за дгс, в които са заложени теренните експерименти 
показват, че тази сеч не е предвидена никъде (фиг. 7). традиционни 
възобновителни сечи в издънковите гори си остават краткосрочно-
постепенната и постепенно-котловинната сеч. 
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за насажденията, растящи на сравнително бедни и сухи усло-
вия на месторастене или такива, в които са започнали постепенни 
възобновителни сечи и пълнотата на дървостоя е по-малка от 0,6, е 
приложима постепенно-котловинна сеч. това най-често са насажде-
ния, попадащи в групата за смесено стопанисване. Прекаленото удъл-
жаване на възобновителния период в този случай е твърде рисково, 
тъй като дървостоят се отличава със слаба жизненост, ниска про-
изводителност и често пъти е в сравнително по-лошо здравослов-
но състояние. Възобновителният период на сечта при тези условия 
трябва да бъде до 20 години. Предвид препоръчаните турнуси за тази 
група гори от 55 – 60 години при цел на производство добив на средна 
строителна дървесина (тончев и др., 2018), сечта трябва да започне 
към 50-годишна възраст.

В насажденията от групата за смесено стопанисване с добра 
качествена характеристика на дървостоя, в които пълнотата е по-
висока (0,6 – 0,7) и не са започнали възобновителни сечи, може да се 
приложи неравномерно-постепенна сеч с възобновителен период не 
по-дълъг от 25 години.

При турнус на техническа зрелост 65 – 70 години в такива 
насаждения цел на производство може да бъде максимизиране коли-
чеството на добитата строителна дървесина (тончев и др., 2018). 
В такива случаи времето за започване на сечта трябва бъде към 55 
– 60-годишна възраст на дървостоя, т.е. един клас на възраст (10-го-
дишен) преди турнусната възраст. така сечта се очаква да приключи 

фиг. 7. относителен дял на предвидените по действащ гсП сечи. 
Fig. 7. relative share of the foreseen fellings by the current Forest management plans 
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към 80-годишна възраст, което е приемливо и от гледна точка здра-
вословното състояние на насажденията (зафиров, костов, 2018). 

В насажденията от групата за смесено стопанисване, които 
са твърде изредени и пълнотата на дървостоя е до 0,4, а възобно-
вителният процес е напреднал или е налице захрастяване от силно 
развилия се подлесен и/или издънков етаж, се допуска прилагане на 
окончателна фаза на краткосрочно-постепенната сеч, при условие 
че това не противоречи на режима на стопанисване (натура 2000), 
изсичане на подлеса и активно отглеждане на семенния подраст за 
гарантиране неговото оцеляване и осигуряване участието му върху 
по-голяма площ при формирането на бъдещото младо смесено семен-
но-издънково насаждение. 

масовото ускорено „превръщане“ на издънковите дъбови гори в 
семенни чрез прилагане на краткосрочно-постепенна сеч е неприложи-
мо. този факт се потвърждава и от проучванията на други автори, 
които твърдят че издънковите дъбови гори не са по-малко устойчи-
ви и дълговечни от естествените семенни, тъй като са произлезли 
от естествени високостъблени гори, които по своята природа са 
били разновъзрастни. Биологичната възраст на издънковите дъбови 
гори се определя от възрастта на кореновата система на отделните 
дървета, които са били на различна възраст, а едновъзрастен е само 
дървостоят (надземната част) (Брощилов, Брощилова, 2018).

недостатъците от наличието на потиснат или торчков по-
драст могат да бъдат избегнати чрез мероприятието подрязване на 
пънче. оцеляемостта на подрязания подраст е задоволителна особено 
при наличие на частично засенчване, а новопоявилите се леторасли се 
отличават с бърз темп на растеж и още през първата половина на 
вегетационния период са достигнали височината на подраста преди 
подрязване. По предварителни данни най-добри резултати по отно-
шение растежа на подрязания подраст се наблюдават при добре раз-
вита коренова система на подрязаните фиданки. Постепенното ук-
репване на дъбовия подраст се изразява в нарастване на кореновата 
система и заемане на жизнено пространство в почвата. Известно е, 
че през първите няколко години подрастът на всички местни видове 
дъб нараства много слабо по височина. Брощилов, Брощилова (2018) 
потвърждават, че през първите години не само като подраст, но и 
в разсадник, младите фиданки почти не променят размерите си и не 
реагират на повишаване на влагата в почвата през втората поло-
вина на вегетационния период. обратно – укрепналият подраст от 
всички видове дъб реагира силно и летният летораст при него може 
да е по-голям от пролетния. 

Подрязването на подраста на пънче е приложимо за насаж-
денията от групата за превръщане. Поради по-добрите условия на 
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месторастене, оцеляемостта на подрязания подраст е гарантира-
на, като след това мероприятие количеството подраст на 1 ha е 
достатъчно, за да се формира младо насаждение. за насажденията 
от групата за смесено стопанисване, поради сравнително по-лошите 
условия на месторастене, това мероприятие не гарантира доста-
тъчна оцеляемост и количество подраст, и не трябва да се прилага 
върху големи площи или при цялостно отсичане на зрелия дървостой. 
задоволителни резултати могат да бъдат постигнати под склопа 
при наличие на засенчване и по-голямо количество влага.

отгледните мероприятия са изключително важни за подобрява-
не на растежа и гарантиране успешното превръщане на издънковите 
дъбови гори. В средновъзрастните и дозряващи насаждения трябва 
да се провеждат редовни прореждания и пробирки по върхов метод 
при осигуряване на минимум 350 бр./ha дървета на бъдещето за на-
сажденията от групата за смесено стопанисване и минимум 250 – 
300 бр./ha дървета на бъдещето за насажденията за задължително 
превръщане. Прорежданията имат за цел да толерират дъбовете и 
техните спътници, като за осигуряване максимална производител-
ност на дървостоя, пълнотата трябва да се поддържа около 0,7. По 
време на пробирките, освен осигуряване нарастването по диаметър 
на качествените стъбла чрез освобождаване на коронното им прос-
транство, се цели и контролиране спътниците на дъбовете в съста-
ва, за да се предотвратят възможните нежелани смени на състава 
при бъдещото семенно възобновяване. Пълнотата на насажденията 
не бива да пада под 0,6. 

В младите издънкови насаждения и тези, които са резултат на 
проведени досега сечи за превръщане, е задължително извършването 
на осветления и прочистки по традиционните методи или чрез при-
лагане на принципите на саарландския метод (Брощилов, Брощилова, 
2018), известен в нормативната уредба (наредбата за сечите) като 
система от сечи за производство на висококачествена дървесина. 
Прилагането на дейностите по пречупване на конкурентите в на-
чалната фаза (периода на осветленията) и последващото им оп-
ръстеняване в етапа на диференциация (периода на прочистките) е 
икономически по-ефективно и лесовъдски аргументирано, тъй като 
дейностите са съсредоточени върху отглеждането и оцеляването 
на относително по-малък брой дървета на хектар, но с по-добри 
качества и жизнени корони, които реагират твърде добре при пос-
ледващите отглеждания в периода на прорежданията и пробирките. 
В своята цялост такава е и философията на т.нар. Френски ме-
тод за активно превръщане на издънковите гори в семенни (костов, 
александров, 2018). 
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ЗаКЛЮЧение

Предлаганите лесовъдски системи за стопанисване на издънко-
вите дъбови гори в западна България трябва да бъдат диференцирани 
спрямо целите на стопанисване и формираните групи, като се отчи-
тат конкретните характеристики на всяко едно насаждение. 

за горите за задължително превръщане се препоръчват следни-
те възобновителни сечи:

неравномерно-постепенна сеч с възобновителен период 25 – 30 
години. Провеждат се минимум 4 намеси през 7 години или максимум 
6 намеси през 5 години. задължително селекционно отглеждане на от-
делни дървета. Интензивност на всяка намеса до 25% по запас и 20% 
от площта за възобновителни участъци. отглеждане и подрязване 
на подраста на пънче. Подходяща за насаждения над 8 ha.

неравномерно-постепенна сеч с остатъчен възобновителен 
период 15 – 18 години при започнали възобновителни сечи и пълно-
та по-голяма от 0,5. задържане на склопа в запазените участъци. 
Провеждат се минимум 3, максимум 4 намеси. В насажденията с 
пълнота 0,4 – 0,5 провеждане на постепенно-котловинна сеч с мини-
мум 2 намеси при пълнота 0,4 и максимум 3 намеси при пълнота 0,5. 
отваряне на котли с диаметър до 2 пъти височината на дървостоя 
и остатъчен възобновителен период от 10 – 15 години. Препоръчва 
се подрязване и отглеждане на подраста. 

В изредените насаждения с пълнота 0,1 – 0,3 да се извършва 
отглеждане на подраста чрез осветления и запазване на единични 
дървета от зрелия дървостой, като биотопни или допълнителни се-
менници.

за горите за смесено издънково-семенно или семенни-издънково 
стопанисване се препоръчват следните възобновителни сечи:

неравномерно-постепенна сеч с възобновителен период 25 годи-
ни в насажденията без започнали възобновителни сечи. Провеждат 
се минимум 4 и максимум 5 намеси. задължително отглеждане на 
възобновените участъци. запазване на издънковия дървостой на по-
чувствителни места (голям наклон, свлачища или влошен състав). 
селекционно отглеждане на отделни дървета. Подходяща за насаж-
дения над 8 ha.

Постепенно-котловинна сеч може да се прилага в насаждения 
със започнали възобновителни сечи и пълнота по-малка от 0,6 при въ-
зобновителен период от 20 години или 25 години в насаждения, които 
са част от натура 2000. 

може да се извърши подрязване на подраста в котлите, при 
условие че те се отварят на два пъти и месторастенето е сравни-
телно свежо до влажно. най-добри резултати от това мероприятие 
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може да се очакват в насажденията, доминирани от цер в състава 
на дървостоя.

Във всички млади насаждения да се извършват редовни отгледни 
сечи, като при извършено подрязване на подраста на пънче може да 
се спести провеждането на едно или две осветления. Последващите 
отгледни грижи да са съсредоточени върху фиданките със семенен 
произход от желаните дървесни видове и осигуряване на ценните 
спътници на дъбовете. При по-нататъшното отглеждане и превръ-
щане на насажденията в семенни да се приложи френският метод за 
активно превръщане чрез прилагане на интензивни върхови отглеж-
дания на най-качествените дървета от дървостоя.
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REgIONAL SILVIcuLTuRAL SySTEmS FOR mANAgEmENT  
OF OAk cOPPIcE FORESTS IN WEST BuLgARIA

G. Kostov, N. Aleksandrov, K. Kolev

(SummARy)

over the last 50 years, the total area of coppice oak forests in Bulgaria 
has not diminished despite the fact that their management is aimed to trans-
form them into high stands. the analysis shows that a reason for this is 
the lack of capacity to carry out the necessary thinnings in the vast area of 
coppice forests. therefore, the mature stands are characterized by high tree 
density, with poorly developed crowns. the stands own low current growth 
and increment. the structure of the timber assortment consist mainly fire 
wood. this leads to losses for the owners and rise doubt on the implementa-
tion of the special functions of these forests

this report is the result of studies conducted to develop regional 
forestry systems for the management of coppice oak forests in Western 
Bulgaria and aims at:

- confirm the criteria for the allocation of the 3 management groups – 
stands for convertion, stands for restoration, and stands for mixed coppice 
an high stems management;

- to present results of experiments made in coppice oak stands, 
dominated by different tree species – pedunculate oak, turkey oak and 
hungarian oak in Western Bulgaria.;

- to justify forestry systems for the three groups of coppice oak forests

key words: coppice oak forests, silvicultural systems, natural regeneration.
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