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АНАЛИЗ НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА 

УВРЕЖДАНИЯТА ОТ ВЕТРОВЕ, МОКЪР СНЯГ, ЛЕД И ДРУГИ 

АБИОТИЧНИ ФАКТОРИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБХВАТА 

НА РДГ КЪРДЖАЛИ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД (2008-2017 Г.) 

 

 

 

Настоящият анализ е изготвен на базата на предоставените 

проучвания на четиримата експерти ангажирани в изпълнението на проект 

„Общи трансгранични политики за защита на горите (FORPRO)” с подписан 

договор за БФП с УО № B2.6d.06 / 06.10.2017 г. по Програмата за 

трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014 - 

2020 г.”, и е съпоставен с наличните данни за абиотични повреди в 

иглолистните и широколистните гори на територията на Регионална 

дирекция по горите гр. Кърджали от web базираната система на 

Изпълнителна агенция по горите (system.iag.bg) и архива на Лесозащитна 

станция Пловдив. 

А. Повреди от абиотични фактори 

Повреди в горите, причинени от абиотични фактори, се наблюдават 

ежегодно в района на Дирекцията върху различни по размер площи. Най-

често и най-значителни са повредите от снегове и силни ветрове, като най-

уязвими са иглолистните гори за 10-годишният период са в размер от         
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2 362,89 ха или с 412% повече от засегнатите широколистни гори, 

възлизащи на 572,99 ха.  

През десетгодишният период на проучване собствениците на гори са 

сигнализирали повреди от абиотични фактори върху 52 687 ха гори. След 

преглед на анализите на експертите и проверка в системата се установи, че 

50 917 ха от тях са с повреди до 30%. 

В следващите фигури показваме засегнатите горски територи от 

абиотични фактори общо за десетгодишният период, както и тяхното 

разпределение по години, по видове фактори и видове гори.  

 

 
Фигура 1 
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Фигура 4 

 

 

Повредите в горите от различните абиотични фактори са както 

следва: 

Повреди от вятър  

В района на Дирекцията през периода 2008-2017 год. е 

сигнализирано за пречупване и поваляне на стъбла от силни ветрове в 1 

778 ха насаждения. Засегнати са предимно иглолистни гори с площ от 1 

312,5 ха или с 282% повече от засегнатите широколистни гори, възлизащи 

на 465,5 ха.  Най-големи са площите с повреди от вятър в ТП „ДГС 

Кирково“, ТП „ДГС Ардино“ и ТП „ДГС Ивайловград“ – възлизащи на 

общо 1 297,2 ха или 73% от всички засегнати гори от вятър за периода. 

Засегнати са предимно гори от бял и  черен бор на територията на РДГ 

Кърджали създадени по изкуствен начин през 50-70 години на миналият 

век.  

Таблица 1 
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Засегнати площи от вятър в РДГ Кърджали 

за периода 2008 – 2017г. в хектари 

Стопанство Вид гори 
Година 

Общо 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ардино 
Иглолистни      1.2 321.5    322.7 

Широколистни       73.4    73.4 

Женда 
Иглолистни            61    61 

Широколистни                

 
Ивайловград 

Иглолистни     223.1   0.2       223.3 

Широколистни                   

Кирково 
Иглолистни       550.6   5.8 25.1 0 581.5 

Широколистни       14.8   61.1 20.4 0 96.3 

Крумовград 
Иглолистни 30.6        12   42.6 

Широколистни 7.5       21.6   29.1 

Кърджали 
Иглолистни       47.9     47.9 

Широколистни             

Маджарово 
Иглолистни              

Широколистни                

Момчилград 
Иглолистни 

 
0.1        3.3   3.4 

Широколистни              

Свиленград 
Иглолистни             

Широколистни   4.9         4.9 

Тополовград 
Иглолистни   29.9        0.2 30.1 

Широколистни            142     142 

Харманли 
Иглолистни               

Широколистни   18.5        25.5     44 

Хасково 
Иглолистни            

Широколистни 10.6 12.4 21.4      8.2 23.2   75.8 

Всичко РДГ: 48.7 65.8 21.4 223.1 0 614.7 464.1 294.5 45.5 0.2 1778 

 
Фигура 5 
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Повреди от сняг  

За периода са сигнализирани повреди от сняг, в т.ч. снеговали и 

снеголоми, върху общо 50 108,5 ха, като преобладават тези със слаба 

степен – 47 419 ха. Повреди от сняг са нанесени основно в изкуствено 

създадените насаждения от иглолистни видове (бб и чб) – 46 167 ха или 

92% от всички повреди. Повредите от сняг в широколистни видове  2 941,5 

ха. 

Видно от представената графика по долу за периода на обследването 

най-големите поражения са от мокрият сняг през месец март 2015 година.  

Най-много са засегнатите иглолистни гори има в югоизточната част 

на Дирекцията -  ТП „ДГС Кирково“, ТП „ДГС Крумовград“ и ТП „ДГС 

Момчилград“ – възлизащи на общо 30 263 ха или 66% от всички засегнати 

иглолистни гори от сняг за периода. Засегнати са предимно гори от бял и 

черен бор на територията на РДГ-Кърджали създадени по изкуствен начин 

през 50-70 години на миналият век.   

Таблица 2 

Засегнати площи от сняг в РДГ Кърджали 

за периода 2008 – 2017г. в хектари 

ДГС Вид гори 
Година 

Общо 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ардино 
Иглолистни     534.5 2.8 934.1 73.1   4607.2 467.2 18.7 6637.6 

Широколистни     34.5   79.1 16.8   328.6 58.5 50.6 568.1 

Женда 
Иглолистни           674.2   2245.7 678 1562.3 5160.2 

Широколистни           63.8   133 10.6 112.2 319.6 

Ивайловград 
Иглолистни 21.7             1354.3 56.8   1432.8 

Широколистни               62.2     62.2 

Кирково 
Иглолистни   638.4 1219.7   1542.8     8380.4 1267.6 416.6 13465.5 

Широколистни   4.3     21.7     306.8 27.9 17.1 377.8 

Крумовград 
Иглолистни 33.9 264.3 320.1 93.9 269.1 85.8   6977.5 231.8 362.9 8639.3 

Широколистни 10.9     215 126.7 41.4   112.9   7.2 514.1 

Кърджали 
Иглолистни         125.9 3.4   2272.8     2402.1 

Широколистни         1.3     62.3     63.6 

Маджарово 
Иглолистни               385.1 6.8   391.9 

Широколистни               2.7     2.7 

Момчилград 
Иглолистни 16.4   96.6 34.9 29.7     5612.2 1898.8 469.6 8158.2 

Широколистни           41   424.5 52.2   517.7 

Свиленград 
Иглолистни         47.7           47.7 

Широколистни       305.8             305.8 

Тополовград 
Иглолистни             226.8   182.7 0.48 409.98 

Широколистни                     0 
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Харманли 
Иглолистни             15.8 13.3     29.1 

Широколистни                     0 

Хасково 
Иглолистни 18.2   109.4         221.4 0.6 43 392.6 

Широколистни     47.1         97.9 0.5 64.4 209.9 

Всичко РДГ: 101.1 907 2361.9 652.4 3178.1 999.5 242.6 33600.8 4940 3125.08 50108.48 
 

 
Фигура 6 

Горски пожари 

Условия за възникване на горски пожари са високите летни 

температури и засушаванията. За периода са сигнализирани повреди от 

горски пожар върху общо 663,5 ха. Засегнати са основно изкуствено 

създадените насаждения от иглолистни видове (бб и чб) – 443,4 ха или 

67%. Повредите в широколистни гори са 220,1 ха. 

Най-много са засегнатите гори в ТП „ДГС Свиленград“, ТП „ДГС 

Тополовград“ и ТП „ДГС Ардино“ – възлизащи на общо 585,5 ха или 88% 

от всички засегнати гори от пожари за периода.  

Таблица 3 

 

Засегнати площи от пожари в РДГ Кърджали 

за периода 2008 – 2017г. в хектари 
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ДГС Вид гори 
Година 

Общо 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ардино 
Иглолистни 2.8 0.7 0.3   3.6     0.4 113.8   121.6 

Широколистни 1.2       0.1       0.8   2.1 

Женда 
Иглолистни                   0.6 0.6 

Широколистни                       

Ивайловград 
Иглолистни                       

Широколистни                       

Кирково 
Иглолистни                   0.3 0.3 

Широколистни                       

Крумовград 
Иглолистни                       

Широколистни                       

Кърджали 
Иглолистни           7         7 

Широколистни                       

Маджарово 
Иглолистни                       

Широколистни                       

Момчилград 
Иглолистни 0.05 0.1     5.6         0.6 6.35 

Широколистни                       

Свиленград 
Иглолистни   6.2       98.1         104.3 

Широколистни     21.2     184.7         205.9 

Тополовград 
Иглолистни           1.9     126.7 18 146.6 

Широколистни                       

Харманли 
Иглолистни 53.2                   53.2 

Широколистни   6.4                 6.4 

Хасково 
Иглолистни 3.4                   3.4 

Широколистни 0.5         5.2         5.7 

Всичко РДГ: 61.15 13.4 21.5 0 9.3 296.9 0 0.4 241.3 19.5 663.45 
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Фигура 7 

Съхнене от суша 

В резултат на засушавания и високи температури в някои райони на 

Дирекцията през вегетационния период на разглежданият времеви отрязък 

се констатира съхнене на млади иглолистни култури с площ 106,7 ха.  

Повреди от слани, поройни дъждове, градушки и ледолом. 

Установените повреди в силна степен от слани по широколистни 

видове в смесени млади култури с обща площ 8,5 ха. 

Също така в резултат на поройни дъждове са засегнали 6,5 ха. 

От градушка е пострадала в слаба степен церова култура на площ от 

23,9 ха. 

През 2014 година са установени и слаби повреди в ДГС Крумовград 

от ледолом по широколистните гори на площ от 113,5 ха. 
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Б. Оценка на климатичната обстановка за РДГ -Кърджали за 

периода 2008-2017 г. 

Климатичните условия имат определяща роля за продуктивността и 

състоянието на горите, и оказват влияние върху развитието и 

разпространението на заболяванията и вредителите в тях. За проследяване 

на климатичната обстановка през годините са ползвани данни от 

електронните издания на месечните метеорологични бюлетини на НИМХ.  

Основа за оценка на обстановката са факторите температура и 

валежи (в т.ч. от сняг). Освен тях, важно влияние върху здравословното 

състояние на горите оказват екстремните краткотрайни метеорологични 

явления като бурни ветрове, градушки и други. 

Оценката се прави на база сравнение между измереното за 

съответния месец и нормите за съответния показател, изчислени за 

периода 1961–1990 година. Стойностите за отклоненията от климатичните 

норми на температурата и валежите са взети от 3 стационара, разположени 

в различни части от територията на Регионалната дирекция по горите в гр. 

Кърджали. 

Данните от електронните издания на месечните метеорологични 

бюлетини на НИМХ показват, че в началото на разглеждания период през 

2008 година температурите са над нормата, а валежите навсякъде са под 

нормата. Бурни ветрове е имало през месеците февруари - 9 дни силен 

вятър; 3–6.03 - между 18-24 m/s в района на  Кърджали и над 20 m/s в 

района на Хасково; на 4-5.12. в района на  Кърджали – вятър 20 м/s, и на 

23-24.12.2008 г.– 22-28 м/s.  

За 2009 година данните показват, че е имало периоди на значителни 

отклонения от температурните и валежните норми. Така през месеците 

април, май и почти целия юни се очертава един по-сух период, съвпадащ с 

началния и с активния период на вегетацията. Месеците август и 

септември също са сухи и горещи, като високите температури и 

продължителното засушаване създадоха пожароопасна обстановка в 

горите. Това е основание за оценка, че климатичната обстановка през 
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годината не е била стабилна, по-лоша е от обичайната, което обяснява  

наличието на много лесозащитни проблеми през годината. 

През 2010 година данните от електронните издания на месечните 

метеорологични бюлетини на НИМХ показват, че е имало периоди на 

значителни отклонения от температурните и валежните норми. Като цяло, 

с изключение на месец август, валежите бяха близо до и над нормата. Не 

се очерта трайно засушлив период и по отношение на температурните и 

влажностните  условия, годината беше благоприятна за растежа и 

развитието на горско-дървесната растителност в района на дирекцията. 

През първите зимните месеци на 2011 г. данните показват, че се 

наблюдават редувания на топли и студени периоди, с валежни количества 

в повечето райони в нормите, на места и от мокър сняг. В някои райони 

през лятото падналите значителни и обилни валежи, често придружени с 

бурни ветрове или градушки, причиниха наводнения и нанесоха щети. 

Настъпващата есен беше с по-високи средни температури от обичайните. 

Валежите бяха неравномерно разпределени, като в края на първото 

десетдневие на октомври падна мокър сняг и причини снеголоми в доста 

насаждения в стопанствата в района на Кърджалийска област. 

Пролетта на 2012 год. беше по-топла от обичайното, с по-малко 

валежи през март-април и значителни след първото десетдневие на май. 

Лятото беше с температури над средните и с количества валежи под 

нормалните за съответните месеци. В много райони на дирекцията летните 

валежи са изключително оскъдни, или липсваха изобщо и тези условия 

също се отразиха неблагоприятно върху горско-дървесната растителност. 

Създаде се и пожароопасна обстановка в горите и през август имаше доста 

пожари. Есенните месеци септември и октомври се характеризираха  с по-

високи средни температури от обичайните и валежи – под нормите . Като 

цяло 2012 година беше с по-топла и по-суха пролет, горещо и по-сухо 

лято, продължило в топла и суха есен.  

Пролетта и началото на лятото през 2013 год. бяха с близки до 

нормалните температури и валежи, но  август септември и октомври беше 
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по-топъл от обичайното и с оскъдни валежи. Отново през август се създаде 

пожароопасна обстановка и имаше пожари в горски  територии в районите 

на Свиленград, Хасково и Тополовград.  

Пролетта през 2014 год. започна с близки до нормалните 

температури и с интензивните валежи от дъжд през втората половина на 

април, които увеличиха съществено обема на речния отток. Лятото беше с 

температури около средните за м. юни и юли, и над нормата - през август.  

Данните показват, че цялата 2014 година се характеризира с много 

повече валежи в сравнение с предходните години. Често те бяха 

придружени от силни ветрове и градушки. В края на месец октомври 

паднаха големи количества мокър сняг, който причини снеголоми в много- 

предимно иглолистни гори в района на цялата дирекция. 

Пролетта през 2015 год. започна с близки до нормалните 

температури и с много валежи в началото на м. март. Максимално 

количество дъжд преминаващ в сняг за България е измерено в района на 

Момчилград-154 мм. Падналият обилен мокър сняг в Родопите на 6-7 март 

нанесе значителни щети в горите. Най-голямата снежна покривка в 

България- 116 см. беше измерена в района на с. Токачка, на територията на 

ДГС Момчилград, както и максимално количество дъжд преминаващ в 

сняг за 48 часа-148 мм за района на Крумовград. Бедствена обстановка 

беше обявена в областите Кърджали, Хасково, Смолян и Пловдив. 

Повреди от снеговали и снеголоми са констатирани в 33 600.8 ха гори 

общо, което се вижда от посочената фигура № 2. Огромни площи от 

горските територии, предимно в иглолистните гори пострадаха от 

снеголом и снеговал, най-много в следните държавни горски стопанства: 

ДГС Кирково – 13 843.3 ха (в т.ч. 13 465.5 ха в иглолистни); ДГС 

Крумовград – 9 153.4 ха (в т.ч. 8 639.3 ха в иглолистни); ДГС Момчилград 

– 8 675.9 ха (в т.ч. 8 158.2ха в иглолистни). Лятото започна със значителни 

валежи, на места придружени с градушки, които нанесоха сериозни щети. 

През юли и август беше по-топло от обичайното и възникнаха горски 

пожари, докато през септември и октомври валежите, често проливни и 
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придружени с вятър и градушки бяха над нормата и също нанесоха щети в 

някои райони. В района на Хасково на 11.09. за 70 мин е измерен валеж от 

80 л/м
2
, придружен с ураганен вятър от 20 m/s. Последните 8 дни от 

октомври, до 21 ноември е изключително сух период, последван от пожари 

в региона.  

Зимните месеци в началото на 2016 г. бяха по-топли от обичайното 

за района, като февруари е с достигнати абсолютни рекорди за високи 

температури в България. Пролетта през 2016 год. започна с по-високи от 

нормалните температури, което продължи и през цялото лято. 

Засушаването създаде условия за влошаване състоянието на горско-

дървесната растителност и за възникване на горски пожари. В началото на 

юли в района на Ардино са опожарени 2 000 дка горски територии, както и 

над 3 000 дка площи в районите на Кърджали и Хасково в края на месеца. 

От 22 до 24 август заради пожари в района на Харманли е обявено 

бедствено положение. Есенните месеци – септември и октомври, се 

характеризираха  със средни месечни температури около и над нормата, а 

валежите бяха значително под нормата в повечето райони. Формира се 

дълъг засушлив период в някои райони на станцията, което се отрази на 

здравословното състояние на горите в тях.  

Месеците декември 2016 г. и януари 2017 г. бяха със средни месечни 

температури под нормата. Декември беше сух - валежите почти навсякъде 

са били под 50% от нормата, като има обширни райони с валежи между 1 и 

20% от нормата – целите Родопи и северните половини на Хасковска и 

Кърджалийска области. През януари повсеместно се формира снежна 

покривка, а пролетта на 2017 год. започна с температури над нормата и с 

повече валежи.  

Температурите през лятото също бяха по-високи от обичайното за 

тези месеци, като се оформи и без валежен период, през който възникнаха 

горски пожари. През м. юли пожари има в района на Ардино, а през август 

в районите на Тополовград и Хасково.  Нестабилното време през лятото и 

есента се прояви отново с краткотрайни интензивни валежи в районите на 
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Кърджали през август - 249 % от нормата, Крумовград през септември - 

321 % от нормата и  порой на 3.12. в Кърджалийска област - 144 мм/м
2
 за 

24 часа.  

Информация за отклонението на средната сезонна температура и 

количества валеж от нормата през лятото на 2017 год. представяме чрез 

следващите фигури, изготвени от  НИМХ при БАН. 

 

 
          Фигура 8 
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Фигура 9 

 

Есенните месеци – септември и октомври, се характеризираха с 

температури предимно около и над нормата в повечето райони. Почти 

навсякъде валежите бяха над нормата, като през октомври и началото на 

декември бяха и проливни.  

 

В. Анализ на проведените мероприятия 

В1.Санитарни и принудителни сечи 

Санитарните сечи са единственото горскостопанско мероприятие, с 

извеждането на което се поддържа санитарния минимум и доброто 

здравословно състояние на горите при възникване на повреди от 

абиотични фактори. По-важните проблеми, които се предотвратяват чрез 

тях, са масовото намножаване на вредители в иглолистните и 

широколистните гори, развитието на гъбни заболявания, както и 

обезценяване и загуба на дървесина.  

Таблица 4 

Предвидени санитарни сечи през 2009 - 2018г. 

ДГС Вид гори Година Общо 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ардино 
иглолистни 1.3   1.9 2.8 0.2 3.5 11.9 3492.0 581.0 342.6 4437.2 

широколистни     0.4     6.2 19.9 119.7 59.3 50.6 256.1 

Женда 
иглолистни               1314.0 656.5 1233.3 3203.8 

широколистни               95.7 9.7 110.6 216.0 

Ивайловград 
иглолистни               1261.1 56.8   1317.9 

широколистни               20.3     20.3 

Кирково 
иглолистни     607.0     0.8   3471.6 820.1 399.6 5299.1 

широколистни               85.6 48.3 17.1 151.0 

Крумовград 
иглолистни       83.6       5585.4 194.8 361.9 6225.7 

широколистни       203.9       50.1   7.2 261.2 

Кърджали 
иглолистни           17.6   1585.9     1603.5 

широколистни               19.8     19.8 

Маджарово 
иглолистни               376.6 6.8   383.4 

широколистни               2.7     2.7 

Момчилград 
иглолистни 0.5 3.4 0.2         1151.5 1877.5 469.7 3502.8 

широколистни     0.1         1.5 52.2   53.8 

Свиленград 
иглолистни 133.5 6.2       25.7         165.4 

широколистни 236.4                   236.4 

Тополовград 
иглолистни                 52.6 16.2 68.8 

широколистни                     0.0 

Харманли 
иглолистни   0.1         15.8 13.3     29.2 

широколистни                     0.0 

Хасково 
иглолистни   6.2   109.4       54.2 0.6 43.0 213.4 

широколистни   0.5 3.0 47.1   2.0   63.7 0.5 64.4 181.2 

Всичко РДГ: 371.7 16.4 612.7 446.8 0.2 55.8 47.6 18764.7 4416.7 3116.2 27848.8 

 

Разпределение на изведените санитарни и принудителни* сечи през 

периода 2008-2017 г., са посочени в таблицата по-долу: 

Таблица 5 

Проведени сечи  през 2008 – 2017г. 

ДГС Вид гори 
Година 

Общо 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ардино 
иглолистни 103.9 1.8 325.6 22.5 96.5 3.5   588.1 1163.3 700.6 3005.8 

широколистни 111.3   54 35.5   6.2     54.1   261.1 

Женда 
иглолистни               366.3   392.07 758.37 

широколистни               41.6   4.23 45.83 

Ивайловград 
иглолистни   28.6 13.3 5.4       483.4 462.31 33.6 1026.61 

широколистни 403.6 327.9 253 203       4.1     1191.6 

Кирково 
иглолистни 59.6 186 589.7     0.8 6.8 1281.4 215.1 300.8 2640.2 

широколистни 45 35.4 8.7       4.8 20.8 23 4.3 142 

Крумовград 
иглолистни 82.9 163.3 164.3 0.6 198.3 63.1   1208.3 1259.9 1530.7 4671.4 

широколистни 80.6     30 180 6.4   0.1 8.3 50.5 355.9 

Кърджали 
иглолистни           17 0.6 571.5     589.1 

широколистни     0.7 17.5             18.2 

Маджарово 
иглолистни               132.6 267.5 121.3 521.4 

широколистни                 2.4   2.4 

Момчилград 
иглолистни 8.2 35 54.5 54.5 28.2     1042.8 862.6 178.8 2264.6 

широколистни 1.1 17.8           1.5     20.4 

Свиленград 
иглолистни 31.3 65.6         38.6       135.5 

широколистни 12.1 5.6 4.9   69.8 227.3   7     326.7 

Тополовград 
иглолистни                 34.2 59.1 93.3 

широколистни                       
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Харманли 
иглолистни 606.6 24.6           13.3     644.5 

широколистни 62.7 51.5                 114.2 

Хасково 
иглолистни   18.5 46.5           131.9   196.9 

широколистни 232.3 81.1 125.7 4.12 20.4       26.2   489.82 

Всичко РДГ: 1841.2 1042.7 1640.9 373.12 593.2 324.3 50.8 5762.8 4510.81 3376 19515.83 

 

С. Заключение и препоръки 

Общо засегнатите от абиотични фактори насаждения за периода 

възлизат на 53116.8 ха. 

Таблица 6 

Засегнати площи от абиотични повреди, стъблени вредители и съхнене. 

  

Повреди 
Година 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

абиотични иглолистни 214.1 947.3 2282.0 86.4 2910.2 1618.8 398.3 32741.2 5055.9 3214.7 

абиотични широколистни 252.0 34.1 128.0 203.9 239.1 368.3 195.1 1805.0 170.9 251.5 

стъблени вредители 109.4 158.4 40.4 0.1 0.7 148.4 20.1 24.1 5555.2 6383.2 

съхнене иглолистни 0.0 86.3 207.8 0.1 0.3 3672.0 1118.3 515.4 440.5 7289.8 

съхнене широколистни 10.5 0.0 42.2 25.9 0.1 0.4 326.1 6.9 124.1 60.1 

ОБЩО: 586.0 1226.1 2700.4 316.4 3150.4 5807.9 2057.9 35092.5 11346.6 17199.3 

 

От проведеният анализ могат да се изведат три групи насоки с цел 

запазване на доброто здравословно състояние на насажденията: 

1. Отглеждане на насажденията за да се осигури механична 

устойчивост срещу повреди от вятър и сняг. 

Провеждането на отгледни мероприятия в горите освен основна 

лесовъдска задача е и основно лесозащитно мероприятие. Проведените 

отгледни сечи повишават груповата устойчивост на насажденията 

изложени на силни ветрове, тежък и мокър сняг, особено ако са в началото 

на зимният сезон при неопадали листа за широколистните видове. През 

последните 15 години търсенето на технологична дървесина, която е 

резултат от проведените отгледни сечи се засилва. Това има своят 

положителен ефект, но и крие известни рискове. Основните рискове при 

увеличеното търсене се дължат от една страна на късното влизане в 

насажденията - втората половина на лятото, при което те нямат време да 

реагират за възстановяване на склопа и да създадат механична устойчивост 
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на насаждението. Следващият проблем, който е икономически, е че в 

голяма част от насажденията не се провеждат първите отгледни сечи – 

прочистките и ранните прореждания, които са финансово нерентабилни за 

собствениците на гори. Това води до намаляване на коефициента на 

устойчивост на отделният екземпляр (дървото) в съотношение височина 

към диаметър. 

Изхождайки от прегледа на пострадалите насаждения, климатичните 

особености през различните години за обследваният период и 

необходимите лесовъдски мероприятия, основната препоръка е 

навременно провеждане на отгледните мероприятия с цел запазването на 

насажденията от повреди. 

2. Незабавно усвояване на повредената дървесина с цел не 

възникване на повреди от биотични фактори 

Въпреки изведените мероприятия, макар и в по-малък обем се 

забелязват повреди от абиотични фактори при екстремни климатични 

условия, например тежкият мокър сняг през март 2015 г.  

Навременното усвояване на пострадалата дървесина от такива 

епизодични климатични явления и тези пострадали от не доотгледани 

дървостои е важен  етап от запазване на здравословното състояние на 

пострадалите и граничещи насаждения.  

След анализа на нарушенията в структурата на насажденията и 

проведените мероприятия се установи, че не усвояването на повредената 

дървесина води след себе си и голям риск от намножаване на вредители, 

които засягат не само дървесината от пострадалите насаждения, а и околни 

такива и то на голямо разстояние, характерен пример е отново 2015 г. 

Естествено всичко това води до промяна на начина на възлагане в 

екстремни ситуации на лесовъдските мероприятия (принудителна сеч и 

начинът за почистване на сечищата), от една страна са необходими  

промени в действащата нормативна база и производственият капацитет за 

бързо усвояване и преработка на пострадалата дървесина с цел 
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предотвратяване на повреди от биотичен фактор и загуба на финансов 

ресурс. 

 В следващата фигура се наблюдават зависимостите между 

повредите от сняг, вятър, засушавания и последващо намножаване на 

стъблени вредители и съхнения на насажденията. 

 

Фигура 10 

3.Деферинциран подход при възобновяването на пострадалите 

площи: 

Възобновяването на засегнатите насаждения е важно не само от 

лесовъдска гледна точка за защитата на горските територии срещу ерозия 

(водна и ветрова), порои и свлачища, но и от социална – рекреация и 

водоползване и икономическа. 

Въпреки положените усилия за обезпечаване на групова и 

индивидуална устойчивост на насажденията, както и за усвояване на 

засегнатите насаждения или части от тях с групов характер, практиката 

показва, че се отсичат площи с различни размери, за които трябва да се 

положат усилия за възстановяване, без да се спазва принципа „щом е било 

зелено да остане зелено“. Незабавната инвентаризация на освободените от 
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повредена дървесина площи ще даде възможност за бърза и успешна 

реакция на собственика на гората. 

 Важен е въпроса за определяне на най-подходящият дървесен вид, 

взависимост от комплекс от условия – месторастене, климатични 

особености на района ( в т.ч. микроклимата) в духа на засилващите се 

промени на климата и автохтонна растителност.  

Методите за справяне са разделени в три групи:  

3.1Незабавно залесяване 

Когато се установи, че месторастенето няма потенциал за естествено 

възобновяване с желаният от лесовъдска, в т.ч. и стопанска гледна точка 

вид и има сериозна опасност от настаняването на нежелана растителност. 

При последното ще се наложи влагането на по-голям финансов ресурс с 

цел постигане на желаните резултати при забавяне на възобновителните 

действия от страна на собственика. 

3.2Набюдаване и бърза реакция при необходимост 

При оценка от лесовъдският персонал провеждащ инвентаризацията 

на освободените площи, че има достатъчно надежден местен 

репродуктивен материал, които може да възобнови по естествен начин 

тези площи и няма опасност от настаняване на нежелана растителност 

може да се приложи чл. 97 ал. 1 от Закона за горите „Сечищата и 

пожарищата, които не могат да бъдат възобновени по естествен път до три години 

от изсичането или изгарянето им при пожар, се залесяват от собственика им до две 

години след изтичането на тригодишния период.“ Този метод на работа изисква 

непрекъснато наблюдение на тези площи и при необходимост прилагане 

на т.3.1. 

3.3Подпомагане на естественото възобновяване 

В голяма част от насажденията особено в горният лесорастителен 

пояс след първата година от освобождаването на засегнатите площи се 

наблюдават процеси на естествено възобновяване. С цел бързото 

възстановяване на тези площи на базата на периодични инвентаризации от 

собствениците на гори и/или наетите от тях лесовъди, може да се пристъпи 
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към мероприятия за подпомагане на естественото възобновяване, чрез 

залесяване или разрохване на невъзобновените места с цел насищане на 

площите с необходимото количество фиданки. 

В долният лесорастителен пояс при изкуствено създадени 

насаждения пострадали от абиотични фактори с липса на естествен процес 

на възобновяване, мероприятията се свеждат до разрохване на почвата и 

подпомагане със семена или фиданки от желаният дървесен вид. 

 

Горският мониторинг, проведен в мрежата за широкомащабен 

мониторинг на горски екосистеми за периода 2008 - 2017 г. показа, че по-

големият процент  от горските територии покрити с горскодървесна 

растителност в района на РДГ-Кърджали са в добро състояние.  
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